
Tomtefeste



Dagens temaer:

• Hva er tomtefeste? – en kort innføring

• Festeavgift – regulering

• Forlengelse av festeforhold

• Innløsning



Hva er tomtefeste? – en kort innføring

– Leie av grunn til hus: En ordning der en hus- eller hytteeier(fester) 
langtidsdisponerer en tomt som tilhører en grunneier(bortfester) mot vederlag.

– Ordningen ble vanlig på 50/60-tallet, i en tid med bl.a. boligmangel.

– «Vanlige folk» fikk med dette en rimeligere mulighet til å anskaffe bolig eller 
hytte, skogeiere og grunneiere fikk varige inntekter og hjelp til å etablere 
infrastruktur i utmark.

– Meget utbredt rettighetstype – om lag 300-350.000 tomtefesteforhold i 
Norge. Ca. 40 % gjelder bolig og nesten 60 % gjelder fritidshus.

– Festeforholdet reguleres i utgangspunktet gjennom kontrakt mellom 
fester og bortfester.

– Rettsområdet reguleres for øvrig av Tomtefesteloven av 1996.



Festeavgift - vederlag 

– Regulering av festeavgift – tomtefesteloven § 15

– KPI-regulering – lovens hovedregel.

– Loven gir adgang til regulering selv om dette ikke er nevnt i avtalen.

– Det er bare når partene «tvillaust» har avtalt at avgiften skal forbli uendret at 
det ikke vil være adgang for regulering.

– Uten avtalt tidspunkt for regulering, kan regulering bare kreves hvert 
tiende år. Ved avtalt regulering er det avtalen som gjelder. 

– Bare én gang i året.

– Retten bortfaller ikke ved oversittelse av reguleringstidspunktet, men får bare 
virkning for fremtidige terminer og påvirker neste reguleringstidspunkt.



Festeavgift - vederlag forts.

– Tomtefesteloven § 15, fjerde ledd – ny ved lovendring i 2015.

– Gir bortfester adgang til å kreve en engangsregulering av festeavgiften
dersom festeavtalen blir forlenget ved festekontraktens utløp etter § 33.

– Reguleringen skal ta utgangspunkt i en prosentsats (2 %) av tomteverdi
(råtomt), men likevel ikke høyere enn et lovbestemt høyestebeløp pr dekar.

– Beløpstaket er satt til kr 9 000,- pr dekar justert ved hvert årsskifte ihht. KPI
fra 2002. Dette tilsvarer i dag ca. kr 12 000,- pr dekar.

– Bestemmelsens kilde er EMDs vurdering i Lindheim-dommen(2012) om at
regelen i § 33 – hvor fester kan kreve forlengelse av avtalen på samme vilkår
som før – var i strid med grunneiers eiendomsvern i EMK P1-1.

– Minstebeløpet er det samme for en tomt på 0,4 dekar som for en tomt på 1
dekar, men justeres forholdsmessig for tomter over 1 dekar.

– Krav om regulering må fremsettes innen 3 år etter festetiden er ute.



Forlengelse

– Tomtefesteloven § 33

– Ved festeforhold for bolig eller hytte kan fester kreve avtaleforlengelse når 
opprinnelig festetid utløper.

– Forlengelse skjer på samme vilkår som før, med unntak for festeavgiften.

– Forlengelsen blir evigvarende inntil fester sier opp kontrakten eller velger å 
innløse tomten.

– Alternativ til innløsning/ overtakelse av tomten.

– Dersom forlengelse ønskes er det ikke lengre nødvendig at fester sier ifra, 
dette går nå automatisk.

– Ved forlengelse kan bortfester kreve oppregulering av festeavgiften til 2 % av 
markedsverdi, dog innenfor beløpstaket i § 15 fjerde ledd. 

– Viktig frist:  ved kontrakter som allerede er forlenget, men ikke oppregulert 
enda, så må dette gjøres innen 1. januar 2018.



Innløsning – kjøp av festetomten

– Tomtefesteloven § 32

– Bestemmelsen har vært gjenstand for en rekke endringer siden 1996.

– Gjelder bare for bolig og fritidshus. Innløsning for næringstomter må 
eventuelt følge av partenes avtale.

– Innløsning kan kreves hvert andre år etter at 30 år er passert for boliger, og 
hvert tiende år for hytter. 

– Fester har rett til å innløse festetomten når det har gått 30 år av 
festetiden, med mindre kortere tid er avtalt, eller når festetiden er utløpt.

– Innløsningskrav må fremsettes skriftlig senest 1 år før innløsningstidspunktet.

– Ikke nødvendig at det har vært samme fester og bortfester i de aktuelle 30 
årene – det er kontraktens varighet som er avgjørende.



Innløsning – vilkår og vederlag

– Tomtefesteloven § 37

– Bolig- og fritidstomter kan innløses til 25 ganger årlig festeavgift etter at 
denne er regulert på innløsningstidspunktet. 

– Er festeavtalen tidsbegrenset eller bortfester kan si opp avtalen, så kan 
bortfester kreve at tomten innløses for 40 % av tomtens råtomtverdi.

– Uttalt i lovforarbeider og rettspraksis at det grunneier skal ha erstattet er 
bortfallet av fremtidige festeinntekter, ikke tomteverdien.

– «Råtomt» vil si tomtens verdi fratrukket eventuell verdiøkning fester har 
tilført, slik som festers bygning eller opparbeidelse av infrastruktur.

– Dersom lavere innløsningssum er avtalt, skal avtalen gjelde.

– Ved uenighet om innløsningsvilkårene, så behandles dette som rettslig skjønn

– Dersom innløsningstiden er inne 10 år eller mindre før festeforholdet kunne 
blitt forlenget, kan bortfester kreve oppregulering av festeavgiften til 2 % av 
markedsverdi som grunnlag for beregningen av innløsningssummen.



Unntak fra innløsningsrett - § 34

– Bygdeallmenning, statsallmenning og Finnmarkseiendommene

– Landbruksunntaket – regulert i forskrift – 3 vilkår:
– Gårdsbruket (inkl festetomter) er over 100 daa, eller fulldyrket mark 

over 20 daa, og
– Festeinntektene per år er på mer enn cirka kr 18 900 (indeksreguleres), 

og
– Festeinntektene utgjør 5 % eller mer i relasjon til gjennomsnittlig 

driftsresultat 3 siste år



Takk for oppmerksomheten.
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