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Det ble avhjemlet slikt 
Skjønn: 

 
Saken gjelder krav om regulering av festeavgift.  
 
1. Sakens bakgrunn i hovedtrekk 

 

Rita Lorentzen, Per Torstein Terjesen, Sølvi Anita Kringstad Bø, Stig André Kringstad, 
Vidar Kringstad, Solveig Kjellevold og Marit Hinna (heretter bortfesterne) har eierskapet 
til tomter under gnr. 428 bnr. 439 mfl. i Arendal kommune i et tingsrettslig sameie med 
ulike konstellasjoner med grunneierandeler. Byggefeltet, hvor tomtene ligger, ble i sin tid 
kalt «Grubenåsen».  
 
Det aktuelle grunnarealet består av eiendommer som til sammen utgjør ca. 28190 
kvadratmeter. Bebyggelsen består av både rekkehus og eneboliger. Det er i dag 71  
festere igjen i Grubenåsen. Denne saken gjelder 70 av disse festerne (heretter festerne). 
Den siste festeren har akseptert reguleringen av festeavgiften og er derfor ikke en del av 
skjønnet. Festekontraktene er inngått i perioden 1976-1985. I 1976 ble det startet en 
utbygging med Block Watne Prosjektutvikling A/S hvor det ble inngått festeavtaler på 
tomtene. 
 
Det er tre type festekontrakter, og festekontraktene har en bestemmelse om regulering  
av festeavgiften i punkt to. Denne er bortimot lik for festekontraktene, og de to variantene 
hitsettes:  
 
Festekontrakt A: 
 
«Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert på grunnlag av endringer i 

konsumprisindeks. Krav om regulering kan fremsettes hvert 10. år. Ved kontraktens 

inngåelse er siste kjente konsumprisindeks 147,4 pr. 15.12.1978. 

 

Den tomteverdi og festeavgift som er fastsatt under pkt. 1 ovenfor er bestemt av 

Prismyndighetene. Dersom denne generelle prisreguleringen oppheves, skal partene ved 

første påfølgende 10-års regulering kunne kreve den nye festeavgiften fastsatt ved skjønn, i 

samsvar med bestemmelsene i tomtefestelovens pkt. 14 annet ledd.» 

 

Festekontrakt B: 
 
«Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert på grunnlag av endringer i 

konsumprisindeks. Krav om regulering kan fremsettes hvert 10. år. Ved kontraktens 

inngåelse er siste kjente konsumprisindeks 146,9 pr. 15.10.1978. 
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Den tomteverdi og festeavgift som er fastsatt under pkt. 1 ovenfor er bestemt av 

Prismyndighetene. Dersom denne generelle prisreguleringen oppheves, skal partene ved 

første påfølgende 10-års regulering kunne kreve den nye festeavgiften fastsatt ved skjønn.» 

 

Festekontraktene har tilnærmet identisk bestemmelse om regulering av festeavgiften,  
og reguleringsbestemmelsen gir partene rett til å regulere festeavgiften ved opphør av 
prisreguleringen.  
 
Bortfesterne sendte krav om regulering av festeavgiften til samtlige festere den  
14. september 2021. I skrivet av 14. september 2021 fremsatte bortfesterne krav om 
oppregulering av festeavgiften med virkning fra 1. november 2021. Vedlagt skrivet fulgte 
en verdivurdering utarbeidet av Veridian ved Johan Berg-Svendsen og Per Erik Solem, 
datert den 25. august 2021. Veridian, ved Johan Berg-Svendsen, utarbeidet også en 
overordnet verdivurdering som fordeler verdiene på den enkelte festetomten den 31. august 
2021. 
 
Den 24. november 2021 mottok bortfesterne et fellesbrev fra advokat Roald  
Solberg-Jacobsen, som representerte festerne. Her bestrider festerne reguleringen og 
anfører at grunneier ikke har rett til å gjennomføre engangsløftet. Bortfesterne svarte på 
dette brevet den 7. desember 2021, hvor bortfesterne opprettholder kravet om regulering og 
framsatte et konkret innløsningstilbud for hver enkelt festekontrakt. Det ble videre opplyst 
om at brevet var et tvistevarsel og at skjønnsbegjæring ville bli innsendt i januar 2022.  
 
2. Rettens saksbehandling forut for skjønnsforhandlingen  

 
På bakgrunn av uenigheten innga advokat Borchgrevink-Næss, på vegne av  
bortfesterne, skjønnsbegjæring til Agder tingrett, Arendal, den 18. mars 2022.  
Advokat Solberg-Jacobsen innga, på vegne av festerne, uttalelse til skjønnsbegjæringen 
den 12. april 2022.  
 
Agder tingrett gjennomførte forberedende rettsmøte per telefon den 25. mai 2022, hvor det 
var enighet om at det var tilstrekkelig med to skjønnsmenn som ble oppnevnt av retten og 
videre enighet knyttet til den praktiske gjennomføringen av skjønnsforhandlingen. Det ble 
satt frist for festerne til å innhente en verdivurdering innen rettsferien sommeren 2022.  
 
Festerne innhentet takstvurdering fra eiendomsmegler og takstmann Preben G. Asbjørnrød, 
datert 28. juni 2022. 
 
Skjønnsforhandlinger ble avholdt i Agder tingrett, Arendal fra den 17. til den 20. oktober 
2022. Det ble foretatt parts- og vitneforklaringer, samt avholdt befaring på de aktuelle 
eiendommene. Begge prosessfullmektigene har nedlagt påstand om at skjønnet fremmes. 
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3. Partenes påstander og påstandsgrunnlag 

 

Advokat Borchgrevink-Næss har, på vegne av bortfesterne, nedlagt slik påstand: 
 
1. Skjønnet fremmes.  
 
2.  Festerne dømmes til å betale en festeavgift fastsatt etter rettens skjønn.  
 
3.  Fester dømmes til å betale avsavnsrente fra kravstidspunktet den 1. november 2021 

og frem til betaling skjer.  
 
4.  Bortfesterne tilkjennes for øvrig sakens omkostninger 
 
Advokat Borchgrevink-Næss har, på vegne av bortfesterne, sammenfatningsvis gjort 
gjeldende slikt påstandsgrunnlag: 
 
1. Innledning 

 
Saken mellom partene springer ut av festekontrakter inngått i perioden 1976-1985. I 
sentrum av saken står tolkningen av reguleringsklausulen i avtalenes punkt 2., heretter 
«reguleringsbestemmelsen», for å avgjøre om vilkårene i endringslovens bestemmelser  
er oppfylt.  
 
Bakgrunnen for festekontraktene er en reguleringsplan som åpnet for utbygning av 
Grubenåsen. Dette ga utbygger, Block Watne, en ekspropriasjonshjemmel, og dermed  
en mulighet til å «få tak i» tomtene. Historikk i saken viser at det var Block Watne som 
stod for reguleringsarbeidet og som ønsket at grunneier skulle inngå festeavtaler. Dersom 
grunneier ikke gikk med på dette, ville tomtene bli ekspropriert. 
 
2. Prisforskriften 

 
Ved inngåelsen av festekontraktene var man underlagt offentlig prisregulering, heretter 
«prisforskriften» eller «prisreguleringen», for omsetning av all eiendom i Norge, herunder 
tomtefeste. Prisreguleringen var initiert av materialmangel og frem for alt tomtemangel i 
kjølvannet av den 2. verdenskrig. Dette var også bakgrunnen for at alle aktører i markedet 
visste at reguleringen ville bli opphevet når landet var «bygget opp» igjen. Det var to ulike 
former av prisregulering som rammet grunneier; (i) at prisnemnda bestemte hvilken avgift 
man kunne få ved starttidspunktet, «start avgiften» og (ii) hvilken måte man kunne 
regulere på under avtalens løpetid. Prisreguleringen for festekontrakters start avgift ble 
innført i 1940 og ble avviklet med den nye tomtefesteloven i 1996, mens regulering av 
festeavgiften i kontraktens levetid ble vedtatt i 1965, og avviklet ved den første 
tomtefesteloven i 1976.  
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Reglene om start avgiften for festeavgiften var ulike for de ulike landsdelene. Vi ser for 
eksempel i ØUT 2 dommen at reglene i Oslo var 4 % av tomteverdien, mens den for 
Arendal på tidspunktet for inngåelsen av festekontraktene var 6 %. Både verdivurderingene 
av tomtene og den fastsatte avgiften, ble kontrollert av prisnemnda. 
 
Av korrespondansen mellom Block Watne og grunneierne synes grunneier å ha blitt gitt en 
forventning om å kunne regulere opp festeavgiften en gang på en slik måte at det nå ble et 
mer reelt forhold mellom festeavgiften og tomteverdien, når prisforskriften opphørte.  
 
Reguleringsbestemmelsen viser at Block Watne ca. 30 år før man vedtok en  
bestemmelse om «engangsløftet» i Stortinget, etablerte en rett til et engangsløft som  
skulle gjøre at grunneier ikke tapte på at det var prisregulering akkurat da de måtte inngå 
festekontraktene. Her mener denne side at man altså ikke bare har oppfylt klarhetskravet til 
at avtalen inneholder en tomteverdiklausul, man har avtalt et nærmest identisk engangsløft 
med det man nå finner i loven.  
 
Ved vedtakelse av tomtefesteloven 1996, fikk man regelen i tomtefesteloven § 11 om å 
ikke ta urimelig høy festeavgift. Med denne bestemmelsen var prisreguleringen definitiv 
over for tomtefesteinstituttet. Her er det i realiteten full avtalefrihet. Dette vises også av 
forarbeiderne til loven. Motpartens anførsel om at prisreguleringen ikke er opphevet ennå 
fremstår som helt ubegrunnet, og kan dermed ikke føre frem. 
 
3. Regulering av leien 

 
Hovedregelen etter nå gjeldende tomtefestelov (tfl.) er at festeavgiften skal reguleres etter 
KPI, jf. tfl. § 15. For å kompensere grunneier for innføringen av KPI-reguleringen i 2002, 
innførte Stortinget «engangsløftet» i 2004, nå «det gamle engangsløftet». Det gamle 
engangsløftet er bortfesters lovregulerte rett til én gang etter 01.01.2002 å kreve 
festeavgiften regulert etter tomteverdi, jf. endringsloven. I tråd med rettspraksis, jf.  
Rt-2015-421 «Grimstvedt-dommen» gjelder dette uavhengig av om en etter 2002 har 
regulert festeavgiften etter KPI. Reguleringen gjennomføres ved å finne tomteverdien og 
gange dette med en festerente. Denne festerenten er ikke lovsatt, men teori og praksis viser 
at den ligger et sted mellom 4-5 %.  
 
Når det gamle engangsløftet er gjennomført, skal den gjelde for all fremtid, slik at 
bortfester kun vil ha mulighet til å regulere festeavgiften etter KPI frem til utløp av 
kontrakten, jf. tfl. § 15 fjerde ledd jf. første ledd. Dette omtales for «det nye engangsløftet» 
og er grunneiers mulighet til å regulere festeavgiften til tomteverdi ganger en lovsatt 2 % 
festerente ved utløp av kontrakten. Man har altså to engangsløft: «det gamle» som gjelder 
én gang i kontraktens løpetid etter 2002, og «det nye» som gjelder ved utløp og forlengelse 
av kontrakten. 
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Motparten har hevdet at prisforskriften ikke er opphevd fordi hovedregelen etter 
tomtefesteloven er KPI. Dette er en ubegrunnet anførsel som denne side ikke kan se  
at har noen hjemmel i verken teori eller praksis. Regulering etter KPI ble innført når 
prisforskriften opphørte, sammen med det gamle engangsløftet. For å kunne benytte  
det gamle engangsløftet må festeavtalen (i) være inngått før 01.01.2002 og (ii) 
tomteverdiregulering må være «tvillaust avtalt» i festekontrakten. Vilkårene for sistnevnte 
er ikke definert i tomtefesteloven, og dermed utviklet av rettspraksis. 
 
3.1 «Tvillaust avtalt» 

 
For å vurdere hva som er «tvillaust avtalt» mener denne side at man klart må anvende 
tolkningslæren for å vurdere hva partene mente ved kontraktsinngåelsen. Man må se hen til 
omstendighetene ved inngåelsen av festekontrakten, hva partene mente, festekontrakten 
isolert og i vid forstand mm. Dette er også bekreftet av Høyesterett, blant annet i  
Rt-2005-1202 «Falkum-dommen», blant annet premiss 28. I Rt-2010-577 avsnitt 29-30 
sier Høyesterett at i vurderingen av hva som er «tvillaust avtalt» må det være avtalt noe 
annet enn endringer i pengeverdi og hvilken norm om skal benyttes.  
 
I denne saken har man to ulike reguleringsklausuler. Den ene viser direkte til den gamle 
tomtefesteloven § 14, mens den andre viser til «skjønn» for fastsettelse av festeavgiften 
ved opphør av prisforskriften. 
 
Den gamle tomtefesteloven § 14 om regulering lød slik: 
 
«Kvar part kan krevje regulering av festeavgifta kvart tiande år av festetida. Det kan 

avtalast at reguleringsterminen skal vere meir enn 10 år, eller at det ikkje skal vere høve 

til å krevje regulering i det heile. 

 

Den nye festeavgifta skal fastsetjast i samsvar med tomteverdet på reguleringstida, med 

frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta, med eigne tiltak eller med tilskot til 

tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje reknast høgare enn ved verdsetjing i 

oreigning. Avgjerda høyrer under skjønn. 

 

Det kan avtalast regulering på grunnlag av ein offisiell verdimålar (indeks) utan skjønn. 

Kongen kan gje forskrift om kva for verdimålar som her kan nyttast og om utrekninga.5 I 

avtala eller forskrifta kan fastsetjast at den nye festeavgifta ikkje må liggje over det som 

svarar til tomteverdet ved verdsetjing i skjønn etter andre stykket.» 

 

Man hadde altså ved tomtefestelovens inntreden fått en ny reguleringsbestemmelse som 
fravek de tidligere regler om regulering iht engrosprisindeksen som eneste regel ved 
regulering av festeavgiften i kontraktsperioden. 
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Denne side mener at det er klart at det for begge tilfellene er ment en tomteverdiregulering 
når prisforskriften opphørte. Man ville ikke hatt behov for en bestemmelse om hvordan 
man skal regulere festeavgiften ved opphør av prisforskriften, dersom man mente at dette 
var det samme som KPI-regulering, slik som denne side forstår at motparten hevder. 
Denne side mener at når partene har tatt med en bestemmelse om fastsettelse av 
festeavgiften ved opphør av prisforskriften er det klart at partene har ment at man skal 
følge lovens utgangspunkt, altså tomteverdiregulering som var dagjeldende lovgivning  
i den gamle tomtefestelovens § 14. På det tidspunktet var det ingen hovedregel om  
KPI-regulering, slik som dagens lovgivning. Dette gjelder for alle festekontraktene. 
Hovedregelen var tomteverdiregulering.  
 
I de kontrakter hvor en har henvist til «skjønn», må man se disse kontraktene i 
sammenheng med omstendighetene og partene. Her har vi å gjøre med samme parter, i 
samme tidsrom for samme utbyggingsområde. Det vil være urimelig både for fester og 
bortfester dersom man skulle tolke disse ulikt, da man klart har ment at man skal ha en 
annen regulering når prisforskriften opphevet. 
 
I Lindheim-dommen var partenes forventninger på kontraktstidspunktet det sentrale knyttet 
til vurderingen av konvensjonsbruddet. Dette gjentar Høyesterett i Grimstvedt som 
begrunnelse for hvorfor man går bort fra et klart prejudikat.  
 
Denne side mener at reguleringsbestemmelsen viser at grunneier hadde en berettiget 
forventning om å skulle få et engangsløft av festeavgiften. Dette vises ikke bare ved 
ordlyden i festekontraktene, men også gjennom korrespondansen mellom Block Watne  
og grunneierne i forbindelse med prosjektet, selv om dette var 20-30 år før en slik 
bestemmelse ble vedtatt i tomtefesteloven. Dette i seg selv viser at klarhetskravet er 
oppfylt. Oss bekjent har det aldri vært behandlet en sak i rettsapparatet hvor avtalen selv 
ikke bare gir anledning til å regulere etter tomteverdi og festerente, men også klart viser 
hva som er meningen med bestemmelsen, nemlig at kontrakter som ikke fikk en helt 
korrekt «start festeavgift», slik nye festekontrakter nå får, skulle få muligheten til å få  
«en ny start» ved regulering av festeavgiften etter prisforskriften opphørte. 
 
Ved utformingen av reguleringsbestemmelsen tok man et valg basert på en berettiget 
forventning om opphør av prisforskriftene, og dette må i tolkningsprosessen tillegges 
betydelig vekt. 
 
Videre så anføres det fra denne side at eiendomsvernet i EMK P1-1 må tillegges betydelig 
vekt under tolkningen av kontrakten slik den ble det under Grimstvedt som også dreide seg 
om en regulering av festeavgiften etter det gamle engangsløftet. I Grimstvedt så man på 
hvordan det tidligere prejudikatet skapte uheldige situasjoner med tanke på at Norge 
krenker den private eiendomsretten. Er man i tvil, skal man velge det tolkningsresultatet 
som harmonerer best med Norges folkerettslige prinsipper. 
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Denne side mener det er klart tvillaust avtalt at partene har ment at man skal fastsette 
festeavgiften etter tomteverdiregulering og at dette er «tvillaust avtalt». 
 
3.2 «Første påfølgende 10 års regulering» 

 
I festekontraktene står det i reguleringsbestemmelsen: «Dersom denne generelle 

prisreguleringen oppheves, skal partene ved første påfølgende 10 års regulering kunne 

kreve den nye festeavgiften…». Dette er ikke en del av vurderingen av om det er «tvillaust 
avtalt». Denne side mener det er klart avtalt tomteverdiregulering, med en tidsangivelse for 
dette.  
 
Grimstvedt-dommen har imidlertid sagt at engangsløftet kan gjennomføres, selv om det er 
gjennomført KPI-regulering etter 2002. Tomtefesteloven har satt alle kontrakter ut av spill 
når det gjelder reguleringen. Sammenholder man dette med Høyesteretts konklusjon i 
Grimstvedt, er det klart at man ikke kan plukke deler av en kontrakt og bruke det som 
argument for at en ikke her har tvillaust avtalt tomteverdiklausul, slik som det oppleves at 
motparten prøver på. Det gamle engangsløftet er faktisk den eneste kompensasjonen som 
grunneier har igjen etter alle lovendringene. Denne side mener at grunneier ikke har mistet 
sin rett til engangsløftet fordi man har KPI-justert etter 2002. 
 
3.3 Verdivurderinger – verdsettelse av festetomt 

 
Reguleringsbestemmelsen gjør altså at grunneier kan regulere festeavgiften etter 
tomteverdi. Denne side la frem en verdivurdering i saken allerede i skjønnsbegjæringen av 
18. mars 2022. Motparten la først frem en verdivurdering den 30. juni 2022, på tross av at 
de i flere måneder har hevdet at tomteverdien som denne side la frem var feil. 
 
Tomtefesteloven inneholder ingen krav om metode takstmennene må benytte ved 
verdsettelse av festetomter til bolig og fritidsfeste. Den sier imidlertid at man skal  
vurdere festetomten som en ubebygd tomt, men kun med mulighet til å sette opp den 
eksakt samme bygningsmassen som den som står på festetomten på innløsningstidspunktet. 
Bransjen har utviklet to metoder ved verdsettelse; (i) «Tomtebelastningsmetoden»  
og (ii) «tomtearealmetoden». Tomtebelastningsmetoden går ut på at man vurderer 
bygningsmassen på tomten, mens tomteareal metoden tar utgangspunkt i tomten selv. 
 
3.3.1 Bortfesters verdivurdering   

 
Verdivurderingen er innhentet fra Verdian og utarbeidet av Johan Berg-Svendsen og Jonas 
N. Alme datert den 25. august.2021, heretter «verdivurderingen». Verdivurderingen bruker 
den såkalte tomtebelastningsmetoden, som er den summen som kommer frem etter fradrag 
for totale byggeomkostninger og prosjektgevinst fra den nominelle salgssum.  
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Verdivurderingen har ikke fjernet infrastrukturkostnadene i «byggekostnader», noe som 
betyr at fester har fått godskrevet hele anlegget på tomten, altså infrastrukturkostnadene 
knyttet til byggeprosjektet i sin tid. På den måten har grunneier fått lavere tomteverdi og 
dermed fester lavere festeavgift. 
 
Som tillegg til verdivurderingen er det laget en «overordnet verdivurdering festetomter 
Grubenåsen» som deler inn de ulike tomtene og viser verdien. Bortfester mener at 
verdivurderingen til Veridian er riktig, og at retten må legge den til grunn. 
 
Fester har lagt frem en verdivurdering utarbeidet av Eiendomsmegler og takstmann Preben 
Asbjørnrød. Asbjørnrød bruker slik denne side kan se, den såkalte tomtearealmetoden, 
hvor han har kommet frem til ulike kvadratmeterpriser og ganget dette opp med 
tomtestørrelsen til de ulike festetomtene. Taksten legger til grunn et utgangspunkt i en 
kvadratmeterpris på kr. 650,- og kr 950,- pr m2, med noen individuelle skjønn i tabellen 
som er vedlegg til vurderingen. Verdivurderingen tar ikke hensyn til størrelsen på husene, 
jf. «de eller dei husa», og heller ikke fradrag for byggekostnader. I denne verdivurderingen 
legges det til grunn tomteområder for utvikling. Vurderingen ser ikke på differansen 
mellom ferdig oppført bygg og tomteområder, som inneholder både byggekostnader og 
risiko. Dette forstås slik at enten er det veldig stor gevinst å hente ved å bygge i det 
aktuelle området, eller så er det unormalt dyrt.  
 
Som retten ser har verdivurderingene lagt til grunn ulike referanseprosjekter som gjør at 
tallene varierer i stor grad. Det er umulig for denne side å kontrollere om tomtefestelovens 
regler er brukt, fordi man ikke kan se hva som er trukket fra. Asbjørnsrød har brukt store 
tomter for utvikling som sine referanseprosjekter, mens Verdian har brukt enkelttomter. 
Det er klart at store utviklingstomter vil ha lavere kvadratmeterpris, og således derfor være 
dårligere referanseprosjekter.  
 
Denne side viser for øvrig til Investire-skjønnet (17-201975SKJ-OTIR/02), hvor retten satt 
til side en takst som ikke la til grunn prinsippene i tomtefesteloven. Fra skjønnet hitsettes: 
 
«Taksthuset har på vegne av festerne lagt til grunn salgspriser som etter rettens vurdering 

er for lave og byggekostnader for rekkehusbebyggelse som er for høye. Det ble fra 

festernes side lagt frem priser på brukte boliger på verdivurderingstidspunktet, noe som 

nødvendigvis vil gi feil verdi på festetomten. Videre ble det vist til salgspriser pr m2 BRAs 

(salgbart areal) som fremkommer av Overskjønnet i Øvre Ullern Terrasse. Her ble 

gjennomsnittlig salgspris pr m2 BRAs, av Overskjønnet, fastsatt til 59.000 kroner. Retten 

bemerker at leilighetene på Øvre Ullern Terrasse er svært store, helt opp i ca 400 m2, og 

således ikke er representative for sammenligning med mindre leiligheter og rekkehus på 

nedre del av Grefsen.  
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Taksthuset har vurdert byggekostnader pr m2 for leiligheter og rekkehus til å utgjøre 

omtrent det samme. Retten mener det er feil og at erfaring fra byggmarkedet tilsier  

at differansen på byggekostnad pr m2 BRAs for leiligheter og rekkehus skal utgjøre 

anslagsvis 10 000 kr/m2 BRAs. Hovedårsaken til denne forskjellen er at praktisk talt  

alt areal er salgbart når det gjelder rekkehus, mens ved bygging av leiligheter må det 

etableres inngangsparti, trapperom som ikke blir definert som salgbart areal.» 

 

3.4 Festerente 

 

«Festerente» er den avkastningen det er rimelig at tomteverdien gir bortfester frem til neste 
reguleringtidspunkt. For å finne festeavgiften skal tomteverdien ganges med denne 
festerenten som for det gamle engangsløftet settes skjønnsmessig av retten, med mindre 
annet er avtalt. 
 
Reguleringsbestemmelsen eller festekontrakten for øvrig sier ikke noe om hvilken 
rente/avkastning som skal benyttes. De siste årene har festerenten ligget et sted  
mellom 4-6 %. Denne side mener at vi i saken uansett treffer det såkalte høgstebeløpet,  
jf. endringsloven. Bortfester vil anføre at det for det tilfelle at festeavgiften ikke treffer  
det såkalte høgstebeløpet skal festeavgiften settes til 4-6 %, basert på nyere praksis.  
For alle tilfeller skal festerenten i alle fall ikke settes til 2 %, jf. tfl. § 15 (4), som er  
den lovpålagte festeavgiften for «det nye engangsløftet», slik som fester hevder. At 
festeavgiften skal settes til et sted mellom 4-5 % vises ved nyere dommer, se blant annet 
LA-2020-160238 (4 %), LE-2019-90112 (4 %) og LB-2019-1560 (5 %).  
 
3.5 Avsavnsrente 

 

Bortfesterne krever avsavnsrente fra kravstidspunktet den 1. november 2021 og frem til 
betaling skjer.  
 
Advokat Solberg-Jacobsen har, på vegne av festerne, nedlagt slik påstand: 
 
1. Skjønnet fremmes  
 
2. De saksøkte tilkjennes sakens kostnader  
 
1. Innledning  

  
Tvisten gjelder bortfesters krav om oppregulering av festeavgiften etter reglene om 
engangsløftet. Festerne har bestridt bortfesters rett til å kreve oppregulering. Sakens 
rettslige hovedspørsmål er om tomtefestelovens vilkår for oppregulering av festeavgiften 
foreligger og om det «tvilløst» er avtalt at bortfester kan kreve oppregulering av 
festeavgiften basert på råtomtens markedsnivå.  
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Dersom det er avtalt en slik rett til å kreve oppregulering, reiser saken spørsmål om 
bortfester kan kreve oppregulering av festeavgiften, til tross for at festeavgift kan  
reguleres hvert tiende år, dvs i 2008, 2018 og 2028. Dersom bortfester har rett til å  
kreve oppregulering av festeavgiften i 2022, må skjønnsretten ta stilling til råtomtverdi  
og festerente. 
 
2. Er det adgang til oppregulering? 

 

Vilkårene for å kreve oppregulering av festeavgiften følger av endringsloven til 
tomtefesteloven punkt II nr. 5. Bestemmelsen lyder som følger:  
 
«Bortfesteren kan kreve avgiften regulert i samsvar med det som tvilløst er avtalt.» 

 

Samme bestemmelse var tidligere lovfestet i tomtefesteloven § 15. Bestemmelsen ble 
flyttet til endringsloven av den grunn at engangsløftet er en overgangsbestemmelse, ved at 
den bare gjelder for første regulering etter 2002. Lovens vilkår og innhold ble ikke endret. 
Det er hensiktsmessig å redegjøre kort for tomtefestelovens regler om engangsløftet, av 
den grunn at det er en betydelig uenighet mellom partene om dette.  
 
Vilkåret “tvilløst avtalt” stiller et strengt beviskrav til innholdet i festeavtalen. Ikke enhver 
festeavtale kan kreves oppregulert på basis av råtomtverdien. For det første må det være 
avtalt en rett til oppregulering. Etter sikker rett er det også krav om at det skal være tvilløst 
avtalt hva og når festeavgiften kan reguleres. For å kunne oppregulere utover endringene i 
konsumprisindeksen skal det med klare ord i festeavtalen være avtalt en reguleringsrett. Er 
det rimelig tvil om hva som er avtalt eller om vilkårene er oppfylt, er lovens krav til 
«tvilløst avtalt» ikke tilstede. Bortfester kan da ikke kreve oppregulering.  
 
Klarhetskravet er strengt. For at lovens normalordning skal kunne fravikes, kan det ikke 
på noen punkter finnes rimelig tvil. Det må verken finnes «rimelig tvil om at partene har 
valgt en annen løsning, eller om hva denne går ut på» eller når bortfester kan kreve 
regulering.  
 
Rettspraksis angir hvilke bevis som kan anvendes for klargjøring av avtalens innhold. 
Rettspraksis innebærer at den avtalte ordning må ha «en noenlunde klar forankring i 
avtalerettslige disposisjoner fra partene». Selv om loven ikke stiller krav om skriftlig 
avtale, vil beviskravet i praksis sjelden være oppfylt uten at det finnes holdepunkter for det 
i skriftlige partsdisposisjoner.  
 
Lovgivers begrunnelse for kravet til tvilløst avtalt, bygger på at bare dersom det fremgår av 
festeavtalene at bortfester kan oppregulere, har partene et tilstrekkelig beskyttelsesverdig 
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behov, og må akseptere at festeavgiften skal reguleres på annen måte enn etter 
konsumprisindeksen.  
Lovens beviskrav innebærer at alminnelig avtaletolkning ikke gjelder. Det skal  
ikke legges til grunn hva som er det sannsynlige innholdet i avtalene etter normal 
tolkningslære. For at beviskrav er oppfylt, skal det ikke være rimelig tvil om innholdet i 
reguleringsbestemmelsen. Er det rimelig tvil om hva partene har avtalt, enten om retten til 
å kreve regulering, når regulering skal skje eller til hvilket nivå regulering skal skje, er 
oppregulering etter engangsreglene utelukket. Bare dersom det er sikre holdepunkter for at 
det er avtalt regulering, hva det er avtalt regulering til og tidspunktet for regulering, er 
lovens krav oppfylt. 
 

Kravet til tvilløst avtalt har vært til behandling i Høyesterett en rekke ganger. Jeg viser 
bl.a. til Høyesteretts avgjørelse i Hvaler-dommen (Rt-2006-1547) hvor Høyesterett i 
avsnitt 44 legger til grunn følgende:  
 

«Som det fremgår av det jeg har gjengitt fra Ot.prp.nr.28 (1995-96 ), side 56, har 

lovgiverne bevisst valgt å ikke stille bestemte formkrav til en avtale som avviker fra lovens 

normalordning. De beviskrav som loven stiller til en avvikende avtale, er imidlertid 

strenge. Ved Høyesteretts dom i Rt-2005-1202 er det avgjort at loven ikke bare stiller 

strenge krav til beviset for at det er inngått en avvikende avtale, men også til hva denne i 

tilfelle går ut på. Selv om loven ikke stiller krav om skriftlig avtale, vil beviskravet i praksis 

sjelden være oppfylt uten at det finnes holdepunkter for det i skriftlige partsdisposisjoner.  

Etter min oppfatning må «tvillaust»-kravet i § 15 andre ledd forstås slik at det er et vilkår 

for at lovens normalordning skal kunne fravikes, at det på grunnlag av de partsytringer  

som har funnet sted, ikke finnes rimelig tvil om at partene har valgt en annen løsning,  

eller om hva denne går ut på. Det er bare i slike tilfeller at partene har et tilstrekkelig 

beskyttelsesverdig behov for å kunne innrette seg på at festeavgiften skal kunne reguleres 

på annen måte enn på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen.  

 
Høyesterett legger videre til grunn i avsnitt 50 følgende:  
 
«Ved tomtefesteloven av 1996 § 15 ble det bestemt at dersom partene ikke utvilsomt        

har avtalt noe annet, skal tomtefesteavgift reguleres i samsvar med utviklingen av 

pengeverdien. Etter at vi har fått bestemmelsen i tomtefesteloven § 15, kan utfylling av 

reguleringsklausuler i festekontrakter ikke lenger skje i et lovtomt rom, men må skje med 

denne bestemmelse som bakgrunn. For at lovens normalordning skal kunne fravikes, må 

det finnes sikre holdepunkter for at partene har valgt en annen reguleringsmekanisme, og 

hva denne går ut på, og disse holdepunkter må være så sikre at det ikke finnes rimelig tvil 

om løsningen. Lovens normalordning kan ikke tilsidesettes på grunnlag av en 

kontraktsrettslig utfylling som ikke har en noenlunde klar forankring i avtalerettslige 

disposisjoner fra partene. Jeg finner støtte for denne lovforståelse i de eksempler som 
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Justisdepartementet trakk frem som begrunnelse for å bytte Sivillovbokutvalets uttrykk 

«med reine ord» ut med ordet «tvillaust», se Ot.prp.nr.28 (1995–1996), side 56-57.  

Etter min oppfatning finnes det i det foreliggende kontraktsforhold ikke tilstrekkelig sikre 

holdepunkter for at partene har valgt en annen reguleringsmekanisme enn utviklingen i 

pengeverdien.  

 
I Bøvre-dommen (Rt-2007-1706) la Høyesterett til grunn – om tvilløst kravet - i avsnitt 32 
følgende:  
 
«Spørsmålet om hvordan «tvillaust»-vilkåret i § 15 andre ledd skal forstås, har tidligere 

vært behandlet av Høyesterett i Rt-2005-1202 (Falkum), Rt-2006-1547 (Hvaler) og i dom i 

dag i sak 2007/1084 (HR-2007-2021-A). Det følger av disse dommene at det ikke er 

tilstrekkelig for å fravike hovedregelen om konsumprisregulering, at det «tvillaust» er 

avtalt en mer fordelaktig regulering for bortfesteren. Det må også være «tvillaust» hvilke 

prinsipper som skal ligge til grunn for den alternative regulering. Dette klarhetskravet er 

svært strengt. For at lovens normalordning skal kunne fravikes, kan det ikke på noen av 

disse punktene finnes rimelig tvil, se Rt-2006-1547 avsnittene 44 og 50, jf. Høyesteretts 

plenumsdom 21. september 2007 (HR-2007-1593-P) avsnitt 117 og dom i dag i sak 

2007/1084 (HR-2007-2021-A) avsnitt 44.)» 

  
Høyesteretts oppsummering av innholdet i kravet til tvilløst avtalt er fremdeles gjeldende 
rett. 
 

3. Om festeavtalene  
 

Som redegjort for ovenfor må de enkelte festeavtalene underlegges en konkret vurdering 
for å avklare om det «tvilløst» er avtalt rett til oppregulering basert på råtomtverdien.  
Det er inngått individuelle festeavtaler med hver enkelt fester. I de enkelte festeavtalene er 
det ulike bortfester-konstellasjoner.  
 
Bortfesterne har etter festernes oppfatning ikke redegjort for festekontraktenes 
bestemmelser nærmere mht. hva som faktisk er avtalt om regulering, herunder vilkår for 
når slik regulering kan kreves. I det følgende vil de avtalte betingelser for regulering 
gjennomgås i relasjon til kravet til lovens krav om «tvilløst» avtalt. Festekontraktenes 
bestemmelser om regulering er likelydende, men med en viktig forskjell, jf. nedenfor.  
 

3.1 Er det tvilløst avtalt rett til regulering – når prisreguleringen oppheves?  

 

Etter festeavtalene kan hver av partene kan kreve festeavgiften regulert på grunnlag i 
endringer i konsumprisindeksen. Regulering av festeavgiften skal skje hvert tiende år. 
Tidspunktet for regulering av festeavgiften er individuelt og avhengig av når festeavtalen 
ble inngått.  
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Som et unntak fra dette er det i samtlige festeavtaler avtalt at «dersom den generelle 
prisregulering oppheves, skal partene ved første 10 års regulering kunne kreve den nye 
festeavgiften fastsatt ved skjønn.» Festeavtalen gir således uttrykk for at festeavgiften  
kan reguleres – ut over endringene i konsumprisindeksen - dersom «den generelle 
prisregulering oppheves». Også dette vilkåret skal underlegges det samme strenge kravet 
til «tvilløst» avtalt.  
 
Det anføres fra festerne at vilkåret «dersom den generelle prisregulering oppheves» ikke  
er oppfylt. Tomtefesteavtaler har vært underlagt prisregulering og er det fremdeles.  
Siden 1940-tallet har feste av fast eiendom vært underlagt et prisreguleringsregime.  
Tomtefesteloven av 1975 bygde på at festeavgifter skulle reguleres på bakgrunn av 
tomteverdi. Prisregulering fastsatt i forskrift i medhold av prisloven videreførte imidlertid 
priskontroll ved at festeavgiften bare kunne endres i samsvar med en faktor fastsatt i 
forskrift. Med unntak av en kort periode fra mai til desember 1983 har festeavgift blitt 
regulert ved at det er fastsatt en faktor – basert på KPI – for fastsettelse av høyest lovlig 
festeavgift. 
 
Senere er prisregimet i medhold av forskrift til prisloven, erstattet med en lovfestet regel i 
tomtefesteloven. Under gjeldende tomtefestelov er det også et prisreguleringsregime, i 
motsetning til fri prisdannelse. Lovens hovedregel er fremdeles at nye og gamle 
festeavgifter skulle reguleres etter endringene i KPI. Det vises til tomtefesteloven § 15, 
hvoretter: «Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus kan kvar av partane krevje at 

festeavgifta blir regulert i samsvar med endringa i pengeverdien sidan festeavtala vart 

inngått.»  

 
Som redegjort for over kan festeavgiftene i særlige unntakstilfeller (engangsløftet) 
oppreguleres - en gang. Tomtefestelovens bestemmelser om engangsløftet innebærer  
ikke at prisregimet er bortfalt. Tomtefestelovens formelle og praktiske hovedregel  
er at festeavgift fremdeles bare skal reguleres i medhold av endringene i KPI.  
Engangsløftet innebærer derfor ikke at festeavtalenes betingelse om at «den generelle 
prisregulering oppheves» er innfridd. Prisregimet gjelder fremdeles. At hjemmel for 
prisreguleringen er endret, har ingen betydning. 
 
3.2 Er det tvilløst avtalt til hvilket nivå og hvordan regulering skal skje? 

  
På dette punktet er ikke alle festeavtaler likelydende. Det er to ulike 
reguleringsbestemmelser. I det følgende kalles de type 1 og type 2. 
 
Type 1  
 
Den ene bestemmelse har følgende ordlyd:  
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«Dersom denne generelle prisregulering oppheves skal partene ved første påfølgende 10 

års regulering kunne kreve den nye festeavgiften fastsatt ved skjønn.»  

 
I Rt-2006-1547 «Hvalerdommen», hadde Høyesterett til behandling en lik bestemmelse 
om regulering av festeavgiften. Bestemmelsen lød som følger:  
 
«Partene har rett til å kreve avgiften regulert hvert 10. år. Kommer enighet ikke i stand, 

fastsettes avgiften ved skjønn.»  

 
Høyesterett vurderte reguleringsbestemmelsen på følgende måte i avsnitt 53:  
 
«Som det fremgår av det jeg har sagt, mener jeg at det av henvisningen til skjønn i 

festekontraktens punkt 4 ikke kan utledes noe om hvordan avgiftsregulering i tilfelle skal 

skje.»  

 
Høyesterett konkluderer etter dette med følgende i avsnitt 61:  
 
«Konklusjonen må etter dette bli at partene ikke kan anses utvilsomt å ha avtalt at 

festeavgiften skal reguleres på annen måte enn i samsvar med konsumprisindeksen. 

Avgiften må da reguleres på grunnlag av konsumprisindeksen, jf. tomtefesteloven § 15 

første, jf. andre og sjuende ledd.» 

 
Høyesterett konkluderte da med at avtale om regulering ved skjønn, ikke innebar at det 
tvilløst var avtalt rett til oppregulering basert på råtomtverdi, av den grunn at det ikke var 
avtalt hvordan festeavgiften skulle reguleres. Festerne vil anføre at samme forståelse må 
legges til grunn også for festekontraktene i denne sak. I mangel på en positiv regulering av 
hvordan festeavgiften skal fastsettes er det ikke tvilløst avtalt at festeavgiften kan kreves 
oppregulert til markedsverdi. 
 
Type 2:  
 
Den andre type festekontrakt har følgende bestemmelse om regulering av festeavgiften:  
 
«Den tomteverdi og festeavgift som er fastsatt under pkt. 1 ovenfor er bestemt av 

Prismyndighetene. Dersom denne generelle prisregulering oppheves, skal partene ved 

første påfølgende 10-års regulering kunne kreve den nye festeavgiften fastsatt ved skjønn, i 

samsvar med bestemmelsene i tomtefestelovens pkt. 14 annet ledd.»  

 
Det følger av denne formulering – de øvrige vilkår oppfylt – at regulering skal skje ved 
skjønn i samsvar med tomtefesteloven av 1975 § 14.  
 
Tomtefesteloven av 1975 § 14 tilsa følgende:  
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«Den nye festeavgifta skal fastsetjast i samsvar med tomteverdet på reguleringstida, med 

frådrag for verdauke som festaren har tilført tomta, med eigne tiltak eller med tilskot til 

tiltak som er gjort av andre. Tomteverdet må ikkje reknast høgare enn ved verdsetjing i 

oreigning. Avgjerda høyrer under skjønn.»  

 
Tilsvarende reguleringsbestemmelse er ikke tidligere behandlet av domstolene i relasjon til 
kravet om tvilløst avtalt. Festerne vil anføre at henvisningen til tomtefesteloven § 14, ikke 
innebærer at lovens krav til tvilløst er oppfylt. 
 
For det første er en henvisning til en generell lovbestemmelse ikke tilstrekkelig klar (i 
relasjon til tomtefestelovens tvilløst krav). Det fremgår ikke med rene ord av avtalen hva 
og til hvilken verdi festeavgiften skal reguleres på bakgrunn av. Det kan heller ikke 
rimeligvis anføres at det er avtalt regulering i medhold av en nå opphevet lovbestemmelse. 
Det følger ikke av kontrakten mellom partene at en opphevet lovbestemmelse skal gjelde 
foran ny gjeldende lovgivning. Kontraktsbestemmelsen forutsetter at loven fremdeles 
gjelder. Det er ingen rimelig og nærliggende kontraktstolkning at en opphevet bestemmelse 
skal gjelde, når bestemmelsen er opphørt og ikke lengre er gjeldende rett. Lovens krav til 
tvilløst avtalt innebærer at det kreves at en regulering har en klar forankring i 
avtalerettslige disposisjoner fra partene. 
 
3.3 Kan bortfester kreve regulering i strid med avtalens bestemmelse om 

reguleringstidspunkt?  

 

Det følger av samtlige festekontrakter pkt. 2 annet avsnitt, at dersom prisregulering er 
opphevet, «skal partene ved den første påfølgende 10 års regulering» kunne kreve 
regulering.  
 
Det må være klart at vilkåret «ved første påfølgende prisregulering», ikke er oppfylt. Det  
er også åpenbart at første påfølgende 10 år regulering for lengst er utløpt. Festeavgiftene 
ble regulert etter endringene i KPI både 2008 og 2018/alternativt 2009 og 2019.  
Tomtefesteloven trådte i kraft i 2002. Engangsløftet er således vært gjeldende rett i 20 år. 
Etter kontraktene skulle bortfester (eller fester) ha påberopt seg en regulering ved første 
regulering etter 2002.  
 
Verken avtalen eller loven gir bortfester rett til å kreve regulering i en annen senere 
periode eller utsette den frist som er satt i avtalen. Dersom bortfester i denne saken nå 
skulle gis adgang til å regulere etter tomteverdi selv om det er lenge siden «den første 
påfølgende 10 års regulering», ville dette klart gi en utvidelse av bortfesters rettigheter 
etter kontrakten som det ikke er grunnlag for, og som heller ikke reglene om engangsløftet 
hadde til hensikt å gi. 
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Det er i skjønnsbegjæringen vist til Grimstvedt-dommen (Rt-2015-421). Bortfester har 
bl.a. hevdet at dommen «snur om på hele rettstilstanden» og at dommen innebærer at 
bortfester likevel har rett til engangsløftet. Det anføres at standpunktet er feil.  
 
Grimstvedt-dommen gjaldt forlengelse og en bestemmelse i avtalen om at festeavgiften 
skulle kunne kreves oppregulert ved forlengelse. Spørsmålet Høyesterett tok stilling til i 
Grimstvedt-dommen var om en tidligere KPI-regulering av festeavgiften avskar en 
oppregulering ved forlengelse. Bakgrunnen var tomtefestelovens bestemmelse om at 
engangsløftet bare kunne skje: «for den første reguleringa som skjer frå 1. januar 2002 
eller seinare». 
 
Grimstvedt-dommen har sin bakgrunn i Bøvre-dommen (Rt-2015-421) hvor Høyesteretts 
flertall la til grunn om forståelsen av § 15 andre ledd nr. 2, følgende i avsnitt 46:  
 
«Jeg er kommet til at § 15 andre ledd må forstås slik at enhver regulering av festeavgiften 

etter 1. januar 2002 avskjærer adgangen til fremtidig oppregulering til tomteverdinivå. 

Dette må gjelde selv om bortfesteren ved den første regulering etter 1. januar 2002         

ikke hadde adgang til å kreve oppregulering med mer enn det som følger av 

konsumprisindeksen»  

 
Grimstvedt-dommen endrer således den forståelse Høyesterett ga uttrykk for i  
Bøvre-dommen. Denne saken skiller seg både faktisk og rettslig fra situasjonen i 
Grimstvedt-dommen. 
 
Grimstvedt- dommen hadde en avtale om rett til oppregulering ved forlengelse.  
Ved forlengelsen oppsto spørsmålet om den avtalte reguleringsrett, kunne gjøres  
gjeldende fordi festeavgiften var regulert i medhold av KPI i den avtale festetiden.  
I Grimstvedt- dommen var det påberopt oppregulering til korrekt tid. I denne saken  
er det til forskjell fra Grimstvedt avtalt i festeavtalene at regulering bare kan skje «ved 
første påfølgende 10 års regulering». At bortfester er utenfor avtalens ordlyd er klart.  
 
Tomtefestelovens krav til beviskrav gjelder også for dette vilkåret. Med de beviskrav som 
er stilt til engangsløftet, må det etter festernes syn være åpenbart, at det ikke er grunnlag 
for en tolkning hvor det er tvilløst avtalt rett for bortfester til å kreve regulering etter at 
«første påfølgende 10 års regulering» er utløpt.  
 
Festerne vil på disse grunnlag avvise krav om regulering av festeavgiften etter reglene om 
Engangsløftet.  
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4. Festeavgiftens størrelse  

 
Dersom skjønnsretten kommer til at vilkårene til oppregulering basert på tomteverdi er 
oppfylt skal festeavgift fastsettes basert på råtomtverdi og en festerente.  
 
Råtomtverdi  
 
Beregningen av ny festeavgift fremstår for samtlige festere som vesentlig for høy, av flere 
årsaker. Tomteverdi er i den vedlagte taksten fastsatt med utgangspunkt i en annen tenkt 
bebyggelse. Det er i strid med sikker rettspraksis. Råtomtverdi skal bygge på eksisterende 
bebyggelse uten muligheter for utvikling. Tomteverdien skal vurderes individuelt med 
utgangspunkt i den enkelte tomt og utnyttelse. Bortfester har gruppert tomtene i fire 
grupper uten en nærmere begrunnelse eller redegjørelse. Takstmennene har heller ikke 
vært på befaring og vurdert de enkelte festetomtene.  
 
Festerne vil anføre at den metode som er benyttet, tomtebelastningsmetode, ikke er 
anvendelig alene. Vurderingen må ta en annet utgangspunkt og tomtebelastningsmetoden 
kan bare brukes sammen med andre vurderingsmetoder. Festerne vil dessuten anføre at  
det ikke korrekt er gjort fradrag for de investeringer som festerne har gjort på tomten.  
Det er råtomtverdi på reguleringstidspunktet som er avgjørende. Retten må derfor legge til 
grunn markedspris pr 2018 eller 2019. 
 
Festerente  
 
Festerne vil anføre at korrekt festerente er 2 %. Det vises til tomtefestelovens fastsatte 
festerente ved forlengelse. Det er ikke grunnlag for at festerenten ved engangsløftet skal 
være en annen og høyere festerente.  
 
Det vises også til Rt-2001-149 og Rt-2005-1202, hvoretter festerenten skal fastsettes under 
hensyn til rentenivået på reguleringstidspunktet. Festerenten skal avspeile «den avkastning 
grunneieren ville kunne få, om han i stedet satte en tilsvarende pengesum i banken.» 
 
5. Avsavnsrente 

 

Festerne anfører at det ikke er grunnlag for avsavnsrente i denne saken, og at den under 
enhver omstendighet bør fastsettes lavere enn 4 %.  
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4. Rettens vurdering 

 
4.1 Fremming av skjønnet 

 
Hjemmelen for å fremme skjønnet fremgår av tomtefesteloven § 15 sjette ledd,  
jf. § 43 første ledd. Ingen av partene har hatt innvendinger til fremming av skjønnet,  
og retten har besluttet at skjønnet skal fremmes.  
 

4.2 Utviklingen i den rettslige reguleringen av festeavgiftene  

 

Siden 1940 har festeavgiftene gjennomgående vært prisregulert. I Rt-2007-1281  
(Øvre Ullern 1) er det i avsnitt 55 til 58 gitt følgende oversikt over denne reguleringen, 
som retten slutter seg til: 
 
«Omsetning av fast eiendom og festeavgiftene var prisregulert fra og med 1940. I perioden 

15. oktober 1954 fram til 18. juli 1958 gjaldt det noen reservasjoner som jeg ikke går inn 

på. Av interesse for vår sak nevner jeg at midlertidige forskrifter for omsetning og 

bortfeste av grunnarealer, gitt ved kgl.res. 18. juli 1958, § 5 fastsatte at det ikke måtte tas 

høyere festeavgift enn bestemt av prisnemnda. Avgiften skulle i alminnelighet settes til fire 

prosent av eiendommens takstverdi. Forhøyelse av eldre festeavgifter krevde samtykke fra 

prisnemnda. Prisreguleringen gjaldt i byene og i de kommunene, eventuelt deler av dem, 

hvor dette var bestemt. Om oppregulering av avgiften ble det senere ved Lønns- og 

prisdepartementets forskrifter av 24. november 1965 fastsatt at oppregulering kunne skje 

med intervaller på ti år, og normalt ikke med et høyere beløp enn det som tilsvarte 

økningen i Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks. 

 

Fram til 26. mai 1983, da prisreguleringen ble opphevet, fortsatte reguleringen etter 

omtrent samme mønster. For festeavgiftene ble prisreguleringen gjeninnført ved forskrift 

fastsatt 16. desember 1983 av Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Da enkelte 

bortfestere i mellomtiden hadde økt festeavgiften betydelig, fulgte det av § 2 at det ikke 

måtte tas høyere avgift enn den som gjaldt pr. 26. mai 1983, «oppregulert med 

multiplikator etter § 3 for det år da festeavgiften siste gang ble forhøyet». Den nye 

prisreguleringen var begrenset til forhøyelse av festeavgiften. For nye festeavgifter fulgte 

det av tomtefesteloven av 1975 § 13 at de ikke måtte overskride «det som svarar til ei 

rimeleg avkasting av tomteverdet – med frådrag for tilskott etter § 5 – og under omsyn til 

rentenivået.  

 

Den prisreguleringen som ble gjeninnført i desember 1983, gjaldt, med noen 

mellomliggende justeringer, fram til 1. januar 2002 da tomtefesteloven av 1996 trådte         

i kraft. Opphevelsen var begrunnet i at det tomtefesteloven § 15 ble gitt regler om 

regulering. Disse innebærer at oppreguleringen som hovedregel skal skje etter 

konsumprisindeksen. 
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Loven unntok imidlertid tilfeller hvor det «tvillaust» er avtalt regulering på annen måte. 

Med de kraftige økningene i bolig- og tomteprisene som ble innledet på siste halvdel av 

1990-tallet, kunne denne reservasjonen medføre at bortfestere med festeavtaler som gir 

hjemmel for oppjustering i samsvar med økningen i tomteverdien, kunne mangedoble sine 

festeavgifter. For å begrense konsekvensene av den reguleringsadgangen som fulgte av     

§ 15, ble bestemmelsen endret ved lov av 7. juli 2000 nr. 70. Når festeavtalen gjelder tomt 

til bolig- eller fritidshus, og festeavtalen er inngått før 26. mai 1983, kan avgiften som en 

engangsjustering forhøyes til maksimalt kr 9000 for hver dekar tomt. For mindre tomter 

enn ett dekar, ble grensen satt til samme beløp. Dette maksimalbeløpet kan forhøyes ved 

hvert senere årsskifte i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen.» 

 

Den forskriftsbestemte prisreguleringen ble avsluttet 1. januar 2002. Tomtefesteloven § 15  
trådte istedenfor den forskriftsbaserte prisreguleringen. Ved vedtakelsen av loven i 1996 
ble det i § 15 opprinnelig bestemt at partene kunne kreve den avtalte festeavgiften regulert 
i samsvar med endringen i pengeverdien – basert på konsumprisindeksen – «om ikkje dei 
tvillaust har avtalt at festeavgifta skal stå uendra eller har avtalt regulering på annan måte». 
Bortfesteren fikk altså en generell adgang til å regulere festeavgiften etter tomteverdien 
dersom dette fremgikk tilstrekkelig klart av avtalen. 
 
4.3 Er det «tvillaust avtalt» tomteverdiregulering i festekontraktene? 

 

Høyesterett har i flere avgjørelser uttalt seg om hva som ligger i «tvillaust» avtalt, og om 
de beviskrav som gjelder. I Rt-2010-577 avsnitt 29 uttaler Høyesterett følgende, som retten 
slutter seg til: 
 
«I kravet om «tvillaust» ligger både at det må være avtalt noe annet enn regulering i 

samsvar med endring i pengeverdien, og hvilken norm som skal benyttes. Dette betyr 

imidlertid ikke at resultatet av den angitte normen skal kunne leses direkte ut av avtalen. 

Det er tilstrekkelig at avtalen angir de momenter reguleringen skal skje på grunnlag av, 

slik at resultatet fremkommer etter en vurdering på basis av disse momentene, jf. senest  

Rt-2008-306 avsnitt 26» 

 

Retten legger videre til grunn at Høyesterett har lagt til grunn et strengt beviskrav for å 
konstatere at det er inngått en avvikende avtale. Det må ikke være «rimelig tvil om at 
partene har valgt en annen løsning, eller hva denne går ut på», jf. Rt-2007-1697 avsnitt 44.  
I denne saken har man to ulike reguleringsklausuler. Den ene viser direkte til den gamle 
tomtefesteloven § 14, mens den andre viser til «skjønn» for fastsettelse av festeavgiften 
ved opphør av prisforskriften.  
 
Retten finner etter en samlet vurdering at begge formuleringene i festekontraktene gir 
hjemmel for engangsløftet, og videre at de må leses i sammenheng.  
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Retten finner at det for begge tilfellene er ment en tomteverdiregulering når prisforskriften 
opphørte, og at man ikke ville hatt behov for en bestemmelse om hvordan man skal 
regulere festeavgiften ved opphør av prisforskriften dersom man mente at dette var det 
samme som KPI-regulering. Noen klar anvisning gir klausulen ikke, men den indikerer en 
annen regulering enn bruk av en indeks – herunder konsumprisindeksen – som ville ha 
anvist en ren regneøvelse. Fordi Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks var veletablert da 
festeavtalen ble inngått, finner retten at det kan fastslås at bruk av den ikke var avtalt.  
 
Slik retten ser det har partene bevisst tatt med en bestemmelse om fastsettelse av 
festeavgiften ved opphør av prisforskriften fordi de har ment at man skal følge lovens 
utgangspunkt, altså tomteverdiregulering som var dagjeldende lovgivning i den gamle 
tomtefestelovens § 14. På det tidspunktet var det ingen hovedregel om KPI-regulering, slik 
som dagens lovgivning.  
 
Retten er uenig med festerne i at dette stiller seg annerledes for de kontrakter hvor en  
kun har henvist til «skjønn», idet man må se disse kontraktene i sammenheng med 
omstendighetene da de ble inngått og partene.  
 
Det er slik retten ser det tale om samme parter, i det samme tidsrommet og det er tale  
om det samme utbyggingsområdet, og det vil være urimelig både for fester og bortfester 
dersom man skulle tolke disse ulikt, da man etter rettens oppfatning for samtlige har ment 
at man skal ha en annen regulering når prisforskriften ble opphevet. 
 
I Lindheim-dommen var partenes forventninger på kontraktstidspunktet det sentrale  
knyttet til vurderingen av konvensjonsbruddet, og dette er fulgt opp i Rt-2015-421, som 
begrunnelse for hvorfor man går bort fra et klart prejudikat. Etter rettens oppfatning viser  
reguleringsbestemmelsen i denne saken at grunneierne hadde en berettiget forventning om 
å skulle få et engangsløft av festeavgiften. Slik retten ser det vises denne forventningen 
både ved ordlyden i festekontraktene, og gjennom korrespondansen mellom Block Watne  
og grunneierne i forbindelse med prosjektet, selv om dette var rundt 30 år før en slik 
bestemmelse ble vedtatt i tomtefesteloven. Ved utformingen av reguleringsbestemmelsen 
tok man et valg basert på en berettiget forventning om opphør av prisforskriftene, og dette 
må i tolkningsprosessen tillegges betydelig vekt. 
 
Retten finner avslutningsvis under dette punktet at eiendomsvernet i EMK P1-1 må 
tillegges betydelig vekt under tolkningen av kontrakten, slik tilfelle var i Rt-2015-421,  
som også dreide seg om en regulering av festeavgiften etter det gamle engangsløftet. Er 
retten i tvil skal man velge det tolkningsresultatet som harmonerer best med Norges 
folkerettslige prinsipper. 
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4.4 «Første påfølgende 10 års regulering» 

 
I festekontraktene står det i reguleringsbestemmelsen:  
 
«Dersom denne generelle prisreguleringen oppheves, skal partene ved første påfølgende 

10 års regulering kunne kreve den nye festeavgiften…».  
 

Retten er uenig med festerne i at dette er en del av vurderingen av om det er «tvillaust 
avtalt». Som redegjort for ovenfor under punkt 4.3 finner retten at det er avtalt 
tomteverdiregulering, med en tidsangivelse for dette.  
 

I Rt-2015-421 er det videre fastslått at engangsløftet kan gjennomføres, selv om det er 
gjennomført KPI-regulering etter 2002. Retten er enig med bortfesterne i at det gamle 
engangsløftet er den eneste kompensasjonen som grunneier har igjen etter alle 
lovendringene, og grunneierne har etter rettens oppfatning ikke mistet sin rett til 
engangsløftet fordi man har KPI-justert etter 2002. 
 
4.5 Festerente  

 

Det følger av sikker rettspraksis at festerenta – som et utgangspunkt – skal settes til den 
renta som kan oppnås ved langsiktig plassering med liten risiko, for eksempel plassering i 
bankinnskudd eller i statsobligasjoner. Festerenta skal sikre bortfesterne en rimelig 
avkastning av den verdien som festetomta representerer på reguleringstidspunktet.  
Bortfeste av tomt er en relativ sikker investeringsform. Det er derfor ikke relevant å 
sammenlikne med investeringer med høyere risiko, som ulike aksje- og obligasjonsfond, 
som vil være forbundet med kurssvingninger på en annen måte. Retten mener derfor at 
festerenta skal være lavere enn forventet avkastning for denne type investering. 
 
Reguleringsbestemmelsen eller festekontrakten for øvrig sier ikke noe om hvilken 
rente/avkastning som skal benyttes. De siste årene har festerenten etter rettens oppfatning 
ligget et sted mellom 4-6 %.  
 

For de fleste festetomtene i denne saken treffer man det såkalte «høgstebeløpet», jf. 
endringsloven, men for de festetomtene hvor man ikke treffer «taket» finner retten etter en 
samlet vurdering at festerenten skal settes til 4 %. Retten har funnet veiledning for en slik 
festerente i LA-2020-160238 (4 %), LE-2019-90112 (4 %) og LB-2019-1560 (5 %), og i 
den sakkyndige vurderingen til Høsteland. 
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4.6 Verdivurderinger  

 
4.6.1 Innledende presiseringer  

 

Reguleringsbestemmelsen gjør altså at grunneierne kan regulere festeavgiften etter 
tomteverdi. Tomtefesteloven inneholder ingen krav om metode takstmennene må benytte 
ved verdsettelse av festetomter til bolig og fritidsfeste. Den sier imidlertid at man skal  
vurdere festetomten som en ubebygd tomt, en råtomt, men kun med mulighet til å sette  
opp den eksakt samme bygningsmassen som den som står på festetomten på 
innløsningstidspunktet.  
 
Med råtomt siktes det til tomta fratrukket alle verdier som er tilført av festerne, eller betalt 
av festerne. Dette omfatter også investeringer utenfor den fysiske tomta, som tilskudd til 
veg, vann og kloakk. Det kan derimot ikke sees bort fra tilsvarende investeringen i feltet 
bekostet av grunneierne, likevel med den modifikasjon at investeringer rettet direkte mot 
de aktuelle festetomtene bør holdes utenom. Om det ikke gjøres, kan det åpnes opp for 
strategiske investeringer. 
 
4.6.2 Takseringsprinsipper 

 

Bransjen har utviklet flere metoder for verdsettelse, hvorav tomtebelastningsmetoden og 
sammenlikningsmetoden er blant de mest benyttede. Tomtebelastningsmetoden beregner 
tomteverdien ved å ta utgangspunkt i eiendommens markedsmessige verdi fratrukket 
samlede byggekostnader, herunder kostnader for opparbeidelse av infrastruktur og 
utbyggers fortjeneste. Både tomtebelastningsmetoden og sammenlikningsmetoden vil  
til en viss grad sammenlikne tilsvarende verdier da oppnådde salgsverdier er relevant i 
begge metoder. Retten har i denne konkrete saken benyttet eksisterende bebyggelse (BRA) 
per gårds og bruksnummer som grunnlag for fastsetting av den enkelte tomteverdi.  
 
4.6.3 Boligmarkedet i området Grubenåsen 

 

Den generelle markedssituasjonen i området Grubenåsen, men også for de fleste av 
byggeområdene i Arendal kommune er, foruten byggeområder som grenser til sjøen, at 
tilbudet av boliger samlet sett, herunder eksisterende boliger, i relativt god utstrekning 
dekker markedsetterspørselen. Det betyr at nye boligprosjekter i større grad enn i 
pressområder konkurrerer med hele boligmarkedet og ikke kun nye boliger, slik nettopp 
tilfellet er i pressområder i store byer som Oslo, Bergen og Stavanger. 
  
For tomtefastsettelsen i Grubenåsen har retten derfor kommet til at for å fastsette 
tomteverdiene, må det til en viss grad også hensees til bruktboligmarkedet.  
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Årsaken til dette er at det angjeldende lokale boligmarkedet normalt preges av noe større 
tilbud enn etterspørsel. Det er normalt, også i Grubenåsen, at nye boliger selges for høyere 
markedspriser enn brukte boliger, men prisnivået på nye boliger er i større grad enn i 
pressområdene påvirket av bruktboligprisene. Videre er det rettens oppfatning at 
tomteparsellene i Grubenåsen er relativt små og med minimale grønt-soner, gangpassasjer 
og uteoppholdsarealer mellom de fleste tomtene.  
 
Utover de relativt få fellesarealer som er etablert i området under ett, anser retten tomtenes 
individuelle plasseringer som stedvis svært tett, slik at området bærer preg av tett 
bebyggelse med stedvis høy grad av innsyn. Etter rettens vurdering ville området i dag 
ikke blitt tillatt regulert med tilsvarende tomteutnyttelse som eksisterende bebyggelse i 
Grubenåsen. Videre ville en reguleringsplan etter dagens krav og normer satt høyere krav 
til fellesarealer, grønt-soner og gangarealer.  
 
Dette er tatt i betraktning når retten har fastsatt tomteverdiene på den måte at de faktiske 
tomtekvalitetene i Grubenåsen til dels ligger lavere enn hvordan nyere tids utbyggingsfelt 
utformes og utbygges, noe som har betydning da tomtebelastningsmetoden også legger til 
grunn relevante markedspriser for nye boliger i det aktuelle tidsrommet for fastsettelse av 
tomteverdiene.  
 
4.6.4 Den konkrete verdsettelsen 

 

Skjønnsmennene Solbakken og Hansen har tatt utgangspunkt i to forskjellige 
takseringsprinsipper, men med felles mål om å oppnå korrekt verdiansettelse for 
festetomtene.  
 
Takseringsprinsippet som er benyttet av Hansen er sammenlignbare salg med fratrekk  
for teknisk verdi av bygningsmassen og fratrekk for opparbeidelseskostnader på  
tomten. Verdisettingen tar utgangspunkt i omsetningspriser. Metoden går ut på å  
fastsette takstverdier ut fra erfaring og kunnskap om faktisk oppnådde salgspriser på 
sammenlignbare objekter. Sammenlignbare salg reflekterer eiendommen som et hele og 
objektene må sammenlignes både når det gjelder bebyggelse og tomt. Metoden egner seg 
best for småhus og tomter.  
 
Skjønnsmann Solbakken har ved sine verdivurderinger, i likhet med Veridian, benyttet 
Tomtebelastningsmetoden. Verdien av boligtomter beregnes da normalt basert på 
sammenlignbare priser, det vil si med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk samt en  
analyse av historiske transaksjoner. Imidlertid vil det i denne type saker være nødvendig  
å benytte andre metoder, da vurderingen skal hensynta kun "det eller dei husa", det vil si 
påstående utnyttelse og utforming på eiendommen. Man har således benyttet den  
mest vanlige metoden for å beregne verdien av en utviklingseiendom, den såkalte 
tomteprisbelastningsmetoden.  
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Skjønnsrettens leder legger også Tomtebelastningsmetoden til grunn for verdivurderingen, 
men presiserer at skjønnsretten, uavhengig av metode, har kommet frem til en enstemmig 
verdivurdering for samtlige tomter.   
 
Retten finner først grunnlag for å beskrive verdsettelsen knyttet til de festetomtene som 
ikke treffer «taket», som i denne saken er kr. 328.475,- ved en festerente på 4 %. Dette 
gjelder følgende rekkehus i Opalveien: 
 
Opalveien 10 gnr 428 bnr 586 – BRA 106 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 248.000,-.   
 
Opalveien 12 gnr 428 bnr 587 – BRA 106 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 247.000,-.   
 
Opalveien 14 gnr 428 bnr 588 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 288.000,-.   
 

Opalveien 16 gnr 428 bnr 589 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 284.000,-.   
 

Opalveien 18 gnr 428 bnr 590 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 236.000,-.  
  
Opalveien 20 gnr 428 bnr 591 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 240.000,-.   
 

Opalveien 22 gnr 428 bnr 592 – BRA 106 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 272.000,-.   
 

Opalveien 24 gnr 428 bnr 593 – BRA 119 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 263.000,-.   
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Opalveien 26 gnr 428 bnr 581 – BRA 118 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 264.000,-.   
 
Opalveien 28 gnr 428 bnr 580 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 229.000,-.   
 
Opalveien 30 gnr 428 bnr 579 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 228.000,-.   
 
Opalveien 32 gnr 428 bnr 578 – BRA 107 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 228.000,-.   
 
Opalveien 34 gnr 428 bnr 577 – BRA 112 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 293.000,-.   
 

Opalveien 38 gnr 428 bnr 575 – BRA 120 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 218.000,-.  
 
Opalveien 40 gnr 428 bnr 574 – BRA 120 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 244.000,-.   
 
Opalveien 52 gnr 428 bnr 595 – BRA 121 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 254.000,-.   
 

Opalveien 54 gnr 428 bnr 596 – BRA 121 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 256.000,-.   
 
Opalveien 66 gnr 428 bnr 570 – BRA 117 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 299.000,-.   
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Opalveien 68 gnr 428 bnr 569 – BRA 117 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 275.000,-.   
 

Opalveien 70 gnr 428 bnr 568 – BRA 120 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 248.000,-.   
 
Opalveien 78 gnr 428 bnr 564 – BRA 120 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 210.000,-.   
 
Opalveien 80 gnr 428 bnr 563 – BRA 118 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 298.000,-.  
 
Opalveien 84 gnr 428 bnr 561 – BRA 119 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 258.000,-.   
 
I tillegg til disse rekkehusene i Opalveien treffer heller ikke følgende tomt «taket»: 
 
Geologveien 36 gnr 428 bnr 607 – BRA 153 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 275.000,-.   
 
Det er flere årsaker til at ovennevnte tomter verdsettes så vidt lavt at «taket» ikke nås. 
Boligene er tett beliggende og med en noe under gjennomsnittlig kvalitet når det gjelder 
lys- og solforhold. Videre oppleves boligene og området rundt disse boligene som trange, 
uoversiktlige og med kort avstand mellom rekkehusene og internveier, samt utstrakt bruk 
av uteområder til parkering. De tomtene som ikke treffer «taket» grunnet relativt lavt 
fastsatt tomteverdi, er i hovedsak tomter rundt ca. 200 m2 med små boliger i overkant av 
100 m2. Omsetningsverdien på disse eiendommene er dermed slik retten ser det lav.    
 
Når det gjelder de festetomtene som når taket anser retten følgende tomter som de mest 
attraktive: 
 
Opalveien 1 gnr 428 bnr 456 – BRA 186 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 579.000,-.   
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Opalveien 4 gnr 428 bnr 464 – BRA 122 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 413.000,-.   
 

Opalveien 46 gnr 428 bnr 470 – BRA 232 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 445.000,-.   
 
Opalveien 58 gnr 428 bnr 482 – BRA 435 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 636.000,-.   
 
Krystallveien 2 gnr 428 bnr 453 – BRA 158 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 459.000,-.   
 
Krystallveien 5 - gnr 428 bnr 439 – BRA 224 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 412.000,-.   
 
Krystallveien 7 gnr 428 bnr 446 – BRA 168 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 407.000,-.  
 
Krystallveien 8 gnr 428 bnr 461 – BRA 169 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 400.000,-.   
 
Krystallveien 11 gnr 428 bnr 445 – BRA 190 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 475.000,-.   
 
Krystallveien 16 gnr 428 bnr 493 – BRA 173 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 591.000,-.  
 
Marmorveien 1 gnr 428 bnr 498 – BRA 236 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 619.000,-.  
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Marmorveien 2 gnr 428 bnr 495 – BRA 198 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 483.000,-.   
 
Marmorveien 3 gnr 428 bnr 497 – BRA 229 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 511.000,-.   
 
Marmorveien 4 gnr 428 bnr 496 – BRA 188 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 458.000,-.  
 
Glimmerveien 1 gnr 428 bnr 504 – BRA 201 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 540.000,-.  
 
Glimmerveien 3 gnr 428 bnr 503 – BRA 188 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 456.000,-. 
 
Glimmerveien 4 gnr 428 bnr 508 – BRA 240 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 532.000,-.   
 
Granittveien 16 gnr 428 bnr 479 – BRA 211 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 469.000,-.  
 
Gneisveien 1 gnr 428 bnr 483 – BRA 190 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 429.000,-.   
 
Skiferveien 2 – gnr 428 bnr 484 – BRA 116 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 427.000,-.   
 
Kvartsveien 4 gnr 428 bnr 506 – BRA 235 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 610.000,-.   
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Kvartsveien 9 gnr 428 bnr 599 – BRA 181 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 425.000,-.   
 
Kvartsveien 10 – gnr 428 bnr 491 – BRA 217 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 447.000,-.   
 
Kvartsveien 18 gnr 428 bnr 523 – BRA 175 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 418.000,-.   
 
Juvelveien 8 gnr 428 bnr 544 – BRA 196 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 414.000,-.   
 
Porfyrveien 1 gnr 428 bnr 664 – BRA 156 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 439.000,-.   
 
Geologveien 50 gnr 428 bnr 655 – BRA 160 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 403.000,-.   
 
Disse tomtene har i hovedsak større tomteareal og større hus, beliggende på stort sett  
bedre plasserte tomter. Tomtene med de høyeste tomteverdiene, er tomter i hovedsak over 
600 m2 med eneboliger på ca. 200 m2. Ved verdivurderingen har retten vektlagt at det er 
tale om eneboligtomter, størrelsen på tomtene, at de har attraktiv beliggenhet med gode 
sol- og utsiktsforhold og forventet interesse i markedet ved et salg. Retten finner imidlertid 
at plassering og tomtearrondering stedvis kan bære preg av en ambisjon om å innplassere 
flest mulig tomter på et begrenset område. Området, generelt sett, anses dermed å ha en 
kvalitet som ligger noe under/lavere enn andre etterfølgende utbyggingsområder.  
 
De resterende tomtene når alle «taket», men anses mindre attraktive enn de ovenfornevnte.  
 
Krystallveien 4 gnr 428 bnr 454 – BRA 187 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
 
Granittveien 8 gnr 428 bnr 554 – BRA 116 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
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Granittveien 10 gnr 428 bnr 555 – BRA 116 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
 
Granittveien 12 gnr 428 bnr 556 – BRA 116 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
 
Granittveien 18 gnr 428 bnr 480 – BRA 139 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 371.000,-.   
 
Skiferveien 4 – gnr 428 bnr 485 – BRA 203 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 337.000,-.   
 

Skiferveien 8 – gnr 428 bnr 487 – BRA 245 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 372.000,-.   
 

Skiferveien 10 – gnr 428 bnr 488 – BRA 161 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 398.000,-.   
 

Kvartsveien 8 – gnr 428 bnr 490 – BRA 238 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 384.000,-.   
 
Kvartsveien 11 gnr 428 bnr 585 – BRA 187 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 381.000,-.   
 
Juvelveien 21 gnr 428 bnr 517 – BRA 192 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 398.000,-.   
 

Opalveien 36 gnr 428 bnr 576 – BRA 118 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
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Opalveien 42 gnr 428 bnr 573 – BRA 130 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.  
 
Opalveien 64 gnr 428 bnr 571 – BRA 154 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
 
Opalveien 76 gnr 428 bnr 565 – BRA 114 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.   
 
Opalveien 82 gnr 428 bnr 562 – BRA 119 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 330.000,-.  
 
Opalveien 86 gnr 428 bnr 560 – BRA 131 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 337.000,-.   
 
Geologveien 57 gnr 428 bnr 616 – BRA 166 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 352.000,-.   
 
Porfyrveien 5 gnr 428 bnr 660 – BRA 190 kvm 
 
Retten har vurdert tomteverdien til kr. 388.000,-.   
 
Disse tomtene er i hovedsak tomter rundt ca. 400 m2 med forholdsvis små boliger i 
overkant av 150-160 m2. Det er gjennomgående tale om relativt små enderekkehus og 
eneboliger med forholdsvis små tomter, og for samtlige tomter er attraktiviteten begrenset 
på grunn av beliggenhet og sol- og utsiktsforhold.  
 
4.7 Avsavnsrente 

 
Bortfesterne har krevd avsavnsrente av differansen mellom opprinnelig og oppregulert 
festeavgift fra 1. november 2021. 
 
Festeavtalen inneholder ingen avtalt renteplikt, og spørsmålet er om avsavnsrente kan 
utledes på annet grunnlag. Det er imidlertid ikke krav om særskilt hjemmel for å tilkjenne 
rentekompensasjon, jf. Rt-2002-71. 
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Retten legger til grunn at den uenighet som har oppstått i denne saken ligger utenfor 
partenes forutsetninger og avtale. Det dreier seg om uenighet knyttet til det rettslige 
grunnlaget for betalingsforpliktelsen, herunder tolkningen av EMK P1-1, samt at partene 
har ulikt syn på hvilken verdi tomtene har. Retten kan ikke se at noen av partene kan 
bebreides for at det er kommet til tvist. 
 
Retten finner at det er rimelig at avsavnsrente tilkjennes i denne saken, og har kommet       
til at det skal beregnes avsavnsrente på differansen mellom opprinnelig og oppregulert 
festeavgift fra 1. november 2021, og har funnet støtte for dette i HR-2014-00996-A, hvor 
Høyesterett uttaler følgende i avsnitt 47 og 48: 
 
«På den annen side vil det være mer nærliggende med bruk av avsavnsrente der partenes 

uenighet gjelder den rettslige forståelse av grunnlaget for betalingsforpliktelsen; partene 

har ulikt syn på etter hvilke prinsipper regulering skal skje. Dette ligger utenfor slik 

uenighet som avtalen kan sies å forutsette og legge opp til, og det synspunkt at hver av 

partene må bære risikoen for egne forutsetninger, har særlig relevans i disse tilfellene. 

 

Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å oppstille noen særskilt regel for bruk av 

avsavnsrente i festeforhold som avviker fra mer alminnelige regler for under  

hvilke omstendigheter det vil være grunnlag for å kreve avsavnsrenter. I hvilken 

utstrekning det vil være grunnlag for avsavnsrente må også ved etteroppgjør i 

festeforhold avgjøres på grunnlag av en samlet vurdering som trekker inn de 

særlige hensyn som gjør seg gjeldende.  

 

Blant annet må det sees hen til hvor lang tid det er gått før oppgjør finner sted, om en av 

partene er å bebreide for at det er kommet til tvist om festeavgiften, om tidsforløpet er et 

utslag av en prosedyre som partene forutsatte da festeavtalen ble inngått, eller om partene 

har hatt forskjellig syn på forståelsen av avtalen. Ved vurderingen vil også rettstekniske 

hensyn ha vekt.»  
 

Med henvisning til nyere rettspraksis, jf. LE-2017-9868, LF-2017-61591 og  
LB-2017-3687, fastsettes avsavnsrentesatsen til 4 %. 
 
5. Saksomkostninger 

 
For spørsmålet om sakskostnader gjelder tvistelovens regler og ikke skjønnsprosessloven, 
jf. tomtefesteloven § 43 annet ledd annet punktum og skjønnsprosessloven § 43 første ledd. 
Det vises i denne forbindelse til uttalelsene i RG-2010-52.  
 
Bortfesterne må med det resultatet retten har kommet til ovenfor anses å ha fått medhold  
i det vesentligste.  
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Retten viser i denne forbindelse til at de har fått medhold i at det er grunnlag  
for oppregulering av festeavgiften, i spørsmålet om nivået på festerenten og at det er 
grunnlag for avsavnsrente. Ut fra bortfesternes argumentasjon under hovedforhandlingen 
har retten ved den konkrete utmålingen av ny festeavgift lagt seg på et lavere nivå enn det 
bortfesterne ønsket.  

Den konkrete utmålingen må nødvendigvis bli skjønnsmessig. Der det er tale om et reelt 
skjønn fra rettens side over et kravs omfang, har domstolene i praksis gått langt i å anse 
kravshaveren for å ha vunnet saken også der resultatet avviker fra for eksempel et 
maksimumsbeløp som er formulert, jf. Rt-2005-411 avsnitt 12. 

Etter lovens hovedregel skal dermed festerne dømmes til å betale bortfesterne full 
erstatning for omkostninger, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Retten finner ikke, etter en 
totalvurdering, at noen av unntaksreglene i § 20-2 tredje ledd kommer til anvendelse. 
Retten har ikke funnet saken tvilsom, verken hva gjelder faktiske eller rettslige spørsmål. 

Advokat Solberg-Jacobsen har i prosesskrift av 2. november 2022 anført at bortfesterne 
har innlevert saksomkostningsoppgaven for sent, og at de dermed ikke har krav på 
saksomkostninger, jf. tvisteloven § 20-5 sjette ledd, jf. tredje ledd.  

Retten finner det klart at denne anførselen ikke kan føre frem. Bortfesternes 
prosessfullmektig tilkjennega allerede under skjønnsforhandlingene hva deres 
omkostningskrav var, men at de hadde behov for en frist på 2 uker for å supplere 
oppgaven. Det ble videre avtalt mellom retten og partene at det ikke var nødvendig  
å inngi noen saksomkostningsoppgave før etter 2 uker, idet partene ble enig om å  
forhandle om en minnelig løsning i løpet av disse to ukene. Dersom partene ikke lyktes 
med å løse saken i minnelighet, skulle retten motta fullstendig omkostningsoppgave innen 
utløpet av denne 2 ukers fristen. Slik oppgave er mottatt fra bortfesterne innen fristen, og 
omkostningsoppgaven er dermed inngitt i tide.    

Advokat Borchgrevink-Næss har fremlagt en omkostningsoppgave på kr. 2.338.831,-.  
inklusive mva, idet bortfesterne ikke har fradragsrett for mva. I tillegg er det krevd dekning 
for rettsgebyret og for utgifter til skjønnsmedlemmene. Advokat Solberg-Jacobsen har 
fremkommet med innsigelser til omkostningsoppgaven, og anført at den er vesentlig for 
høy.  

Retten finner etter en samlet vurdering at det fremsatte salærkrav fra bortfesterne er for 
høyt sett i forhold til sakens art og omfang og den tid som er medgått til saksforberedelse, 
utveksling av prosesskrift, samt avvikling av skjønnsforhandlinger over fire rettsdager, jf. 
tvisteloven § 20-5 første ledd. Samlet sett finner retten etter dette at bortfesterne skal 
tilkjennes sakskostnader skjønnsmessig med kr. 1.500.000,- inkludert merverdiavgift.  
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I tillegg kommer utgiftene til rettsgebyr og utgiftene til skjønnsmenn, som fastsettes i egen 
avgjørelse.  
 
 

SLUTNING 

 
1. Skjønnet fremmes. 
 
2. Festeavgiften for Opalveien 1, gnr 428 bnr 456, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
3. Festeavgiften for Opalveien 4, gnr 428 bnr 464, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
4. Festeavgiften for Opalveien 46, gnr 428 bnr 470, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
5. Festeavgiften for Opalveien 58, gnr 428 bnr 482, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
6. Festeavgiften for Krystallveien 2, gnr 428 bnr 453, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
7. Festeavgiften for Krystallveien 5, gnr 428 bnr 439, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
8. Festeavgiften for Krystallveien 7, gnr 428 bnr 446, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
9. Festeavgiften for Krystallveien 8, gnr 428 bnr 461, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

10. Festeavgiften for Krystallveien 11, gnr 428 bnr 445, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
11. Festeavgiften for Krystallveien 16, gnr 428 bnr 493, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

12. Festeavgiften for Marmorveien 1, gnr 428 bnr 498, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  
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13. Festeavgiften for Marmorveien 2, gnr 428 bnr 495, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
14. Festeavgiften for Marmorveien 3, gnr 428 bnr 497, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
15. Festeavgiften for Marmorveien 4, gnr 428 bnr 496, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
16. Festeavgiften for Glimmerveien 1, gnr 428 bnr 504, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
17. Festeavgiften for Glimmerveien 3, gnr 428 bnr 503, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
18. Festeavgiften for Glimmerveien 4, gnr 428 bnr 508, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
19. Festeavgiften for Granittveien 16, gnr 428 bnr 479, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
20. Festeavgiften for Gneisveien 1, gnr 428 bnr 483, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
21. Festeavgiften for Skiferveien 2, gnr 428 bnr 484, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
22. Festeavgiften for Kvartsveien 4, gnr 428 bnr 506, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
23. Festeavgiften for Kvartsveien 9, gnr 428 bnr 599, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
24. Festeavgiften for Kvartsveien 10, gnr 428 bnr 491, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
25. Festeavgiften for Kvartsveien 18, gnr 428 bnr 523, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
26. Festeavgiften for Juvelveien 8, gnr 428 bnr 544, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
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27. Festeavgiften for Porfyrveien 1, gnr 428 bnr 664, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
28. Festeavgiften for Geologveien 50, gnr 428 bnr 655, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
29. Festeavgiften for Krystallveien 4, gnr 428 bnr 454, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
30. Festeavgiften for Granittveien 8, gnr 428 bnr 554, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
31. Festeavgiften for Granittveien 10, gnr 428 bnr 555, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
32. Festeavgiften for Granittveien 12, gnr 428 bnr 556, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

33. Festeavgiften for Granittveien 18, gnr 428 bnr 480, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
34. Festeavgiften for Skiferveien 4, gnr 428 bnr 485, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

35. Festeavgiften for Skiferveien 8, gnr 428 bnr 487, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
36. Festeavgiften for Skiferveien 10, gnr 428 bnr 488, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

37. Festeavgiften for Kvartsveien 8, gnr 428 bnr 490, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 

38. Festeavgiften for Kvartsveien 11, gnr 428 bnr 585, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 

39. Festeavgiften for Juvelveien 21, gnr 428 bnr 517, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 

40. Festeavgiften for Opalveien 36, gnr 428 bnr 576, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  
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41. Festeavgiften for Opalveien 42, gnr 428 bnr 573, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 

42. Festeavgiften for Opalveien 64, gnr 428 bnr 571, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
43. Festeavgiften for Opalveien 76, gnr 428 bnr 565, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

44. Festeavgiften for Opalveien 82, gnr 428 bnr 562, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
45. Festeavgiften for Opalveien 86, gnr 428 bnr 560, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

46. Festeavgiften for Geologveien 57, gnr 428 bnr 616, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
47. Festeavgiften for Porfyrveien 5, gnr 428 bnr 660, fastsettes til kr. 13.139,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
48. Festeavgiften for Opalveien 10, gnr 428 bnr 586, fastsettes til kr. 9.920,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
49. Festeavgiften for Opalveien 12, gnr 428 bnr 587, fastsettes til kr. 9.880,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
50. Festeavgiften for Opalveien 14, gnr 428 bnr 588, fastsettes til kr. 11.520,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
51. Festeavgiften for Opalveien 16, gnr 428 bnr 589, fastsettes til kr. 11.360,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

52. Festeavgiften for Opalveien 18, gnr 428 bnr 590, fastsettes til kr. 9.440,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
53. Festeavgiften for Opalveien 20, gnr 428 bnr 591, fastsettes til kr. 9.600,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

54. Festeavgiften for Opalveien 22, gnr 428 bnr 592, fastsettes til kr. 10.880,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  
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55. Festeavgiften for Opalveien 24, gnr 428 bnr 593, fastsettes til kr. 10.520,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
56. Festeavgiften for Opalveien 26, gnr 428 bnr 581, fastsettes til kr. 10.560,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
57. Festeavgiften for Opalveien 28, gnr 428 bnr 580, fastsettes til kr. 9.160,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
58. Festeavgiften for Opalveien 30, gnr 428 bnr 579, fastsettes til kr. 9.120,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
59. Festeavgiften for Opalveien 32, gnr 428 bnr 578, fastsettes til kr. 9.120,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

60. Festeavgiften for Opalveien 34, gnr 428 bnr 577, fastsettes til kr. 11.720,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
61. Festeavgiften for Opalveien 38, gnr 428 bnr 575, fastsettes til kr. 8.720,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 

62. Festeavgiften for Opalveien 40, gnr 428 bnr 574, fastsettes til kr. 9.760,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
63. Festeavgiften for Opalveien 52, gnr 428 bnr 595, fastsettes til kr. 10.160,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
64. Festeavgiften for Opalveien 54, gnr 428 bnr 596, fastsettes til kr. 10.240,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
65. Festeavgiften for Opalveien 66, gnr 428 bnr 570, fastsettes til kr. 11.960,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
66. Festeavgiften for Opalveien 68, gnr 428 bnr 569, fastsettes til kr. 11.000,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
67. Festeavgiften for Opalveien 70, gnr 428 bnr 568, fastsettes til kr. 9.920,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
68. Festeavgiften for Opalveien 78, gnr 428 bnr 564, fastsettes til kr. 8.400,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
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69. Festeavgiften for Opalveien 80, gnr 428 bnr 563, fastsettes til kr. 11.920,- per år, 
regnet fra 1. november 2021.  

 
70. Festeavgiften for Opalveien 84, gnr 428 bnr 561, fastsettes til kr. 10.320,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
71. Festeavgiften for Geologveien 36, gnr 428 bnr 607, fastsettes til kr. 11.000,- per år, 

regnet fra 1. november 2021.  
 
72. Festerne tilpliktes å betale avsavnsrente med 4 % på differansen mellom betalt årlig 

festeavgift og den nye fastsatte festeavgiften, regnet fra 21. november 2021.   
 
73. Festerne tilpliktes, in solidum, å erstatte bortfesternes saksomkostninger med            

kr. 1.500.000,- innen 2 -to- uker etter forkynt skjønn.  
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Veiledning om anke i sivile saker 
 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 
anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 
om reglene. 
 
Ankefrist og gebyr 
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 
annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 
- fra og med 1. juli til og med 15. august  
- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 
Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 
behandlet saken. 
 
Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 
- hvilken domstol du anker til 
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  
- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 
Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 
- feil i saksbehandlingen 

 
Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 
du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 
prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 
 
Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 
skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 
knyttet tvil til. 
 
Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 
vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 
behandlet. 
 
Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 
skal kunne bli behandlet. 
 
Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 
Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 
- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 
mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 
 
En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 
Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 
kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 
 
Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 
kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 
 
Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 
 
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 
anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 
få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 
 
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling dersom anken ikke 
reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. 
Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål. 
 
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 
avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 
 
Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 
ankeutvalg. 
  


