
Mandat for lovutvalg som skal vurdere endringer i tomtefesteloven som følge 

av EMDs dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge  

 

Bakgrunn 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) avsa 12. juni 2012 dom i saken 

Lindheim og andre mot Norge. EMD kom til at festeres rett etter tomtefesteloven § 33 

til å kreve forlengelse av avtaler om feste til bolighus og fritidshus på samme vilkår som 

før ved festetidens utløp er i strid med den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1 om vern av 

eiendomsretten. Etter at statens anmodning om ny behandling av saken for EMDs 

storkammer ble avvist 22. oktober 2012, er det klart at dommen 12. juni 2012 blir 

stående som endelig. Det følger av EMK artikkel 46 at Norge er forpliktet til å rette seg 

etter en endelig dom hvor staten er part. Overholdelse av Norges folkerettslige 

forpliktelser gjør det således nødvendig å endre tomtefestelovens regler om forlengelse 

av festeavtaler. 

 

Utvalgets mandat 

Utvalget skal utrede og legge frem forslag til endringer i tomtefestelovens regler om 

forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges 

folkerettslige forpliktelser etter EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf. EMDs dom 

12. juni 2012. Utvalgets forslag skal også omfatte eventuelle nødvendige tilpasninger i 

øvrige bestemmelser som følge av endringene i forlengelsesreglene samt nødvendige 

overgangsregler.  

 

Utvalget skal for sitt arbeid legge til grunn at det fortsatt skal gjelde en lovfestet rett for 

festere til å kreve et feste til bolighus eller fritidshus forlenget inntil det blir sagt opp av 

festeren eller tomten blir innløst. En opphevelse av forlengelsesretten som sådan faller 

dermed utenfor mandatet. Utvalget skal vurdere endringer i reguleringen av på hvilke 

vilkår festet skal kunne kreves forlenget og i hvilken utstrekning slike endringer er 

påkrevet av hensyn til EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, jf. EMDs dom 12. juni 

2012. Spørsmålet om bortfesters adgang til å kreve nye vilkår og tilbakevirkning skal 

vurderes bredt, og forslagene til nye bestemmelser må ikke reise tvil om forholdet til 

EMK. Forslagene skal sikre de boligsosiale hensyn som ligger til grunn for 

tomtefesteloven, og ivareta bortfesternes eiendomsrett og behov for 

forutberegnelighet. Innenfor rammene av Norges folkerettslige forpliktelser skal 

utvalget legge vekt på å finne frem til praktikable regler som gir en rimelig avveining av 

partenes interesser og samtidig ivaretar de nødvendige rettstekniske hensyn.  

 



I sin utredning skal utvalget blant annet vurdere for hvilke festeforhold en anvendelse 

av gjeldende § 33 i tomtefesteloven rammes av synspunktene i EMDs dom på en slik 

måte at lovendringer er påkrevet, herunder også forholdet til særskilte avtaleklausuler 

om forlengelsesrett og situasjoner hvor tomtefesteloven § 33 aktualiseres som følge av 

bortfesters rettigheter etter tomtefesteloven § 34 annet og tredje ledd, jf. forskrift 8. juni 

2001 nr. 570 om tomtefeste m.m. § 4. Utredningen skal også inneholde vurderinger av 

ulike modeller for regulering av festeavgift ved forlengelser med tilhørende lovforslag, 

herunder en eventuell «engangsløftmodell» etter prinsippene i tomtefesteloven § 15 

annet ledd nr. 2. Utvalget skal videre utrede i hvilken grad endringene i 

forlengelsesreglene nødvendiggjør tilpasninger i andre bestemmelser, jf. særlig 

tomtefesteloven § 37 om beregning av innløsningssum, samt det nærmere behovet for 

overgangsregler. Det forutsettes at utvalget innhenter nødvendig og oppdatert 

informasjon for å danne et forsvarlig grunnlag for sine vurderinger, herunder 

informasjon om eksisterende festeavtaler, avgiftsnivå mv., samt at utvalget redegjør for 

informasjonsgrunnlaget i utredningen. Utvalget kan etter nærmere avtale med Justis- 

og beredskapsdepartementet engasjere ekstern hjelp til utredningsarbeidet. 

 

Departementet kan supplere og presisere mandatet dersom det anses hensiktsmessig.  

 

Utvalget skal redegjøre for økonomiske, administrative og andre vesentlige 

konsekvenser av sine forslag i samsvar med utredningsinstruksen. Lovforslagene skal 

utarbeides i henhold til veilederen Lovteknikk og lovforberedelse (2000).   

    

Utvalget skal avgi sin utredning (NOU) innen 1. oktober 2013. 

 

Den budsjettmessige rammen for utvalgets arbeid vil bli fastsatt særskilt. Om 

godtgjøring gjelder regulativet for godtgjøring mv. til leder, medlemmer og sekretærer 

i utvalg, med mindre annet er avtalt. Utvalget skal holde arkiv i samsvar med 

arkivforskriften § 1-2. 

 

Utvalgets sammensetning: 

Kåre Lilleholt (leder), professor 

Stig Harald Solheim, postdoktor 

John Egil Bergem, advokat 

Grethe Gjertsen, fungerende styreleder og representant for tomtefesterne 

Sissel Fykse, advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne 



 

 

 

 
 


