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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er verdsettelse av næringsbygg ved avvikling av 

tomtefesteforhold.  

 

Tomtefeste er leie av grunn til hus, jf. tomtefesteloven § 1 første ledd. Bortfesteren eier 

grunnen som leies ut til festeren, og festeren eier bebyggelsen som finnes eller oppføres på 

grunnen. Tomtefesteinstituttet innebærer dermed en frivillig, fysisk sammenføyning av festers 

og bortfesters eiendeler.1 

 

I norsk rett har vi tradisjon for å dele tomtefesteforhold inn i to typer: feste til bolig- og 

fritidshus, og feste til andre formål. Denne oppgaven begrenser seg til feste til næringsformål, 

som faller inn under sistnevnte kategori. Næringsfeste innebærer at tomten brukes til 

forretningsbebyggelse som for eksempel fabrikker, restauranter og kjøpesentre. I denne 

oppgaven behandler jeg rettigheter og plikter i rettsforholdet, og jeg bruker derfor begrepet 

«næringsfesteforhold» i den videre behandlingen.   

 

For bolig- og fritidsfesteforhold inneholder tomtefesteloven flere regler knyttet til utløpet av 

festekontrakten, deriblant regler om rett til innløsning av tomten eller forlengelse av 

festeforholdet.2 For næringsfesteforhold er det imidlertid ikke lovfestet slike rettigheter. 

Næringsfesteforhold utløper ved det avtalte opphørstidspunkt eller ved heving etter 

tomtefesteloven kapittel V.  

 

Ved utløpet av næringsfesteforholdet skal dette, med mindre noe annet er avtalt, avvikles etter 

reglene i tomtefesteloven kapittel VII. Ved avviklingen må det avklares om bygningsmassen 

skal fjernes eller overtas av bortfester. Hovedregelen er at fester skal fjerne sin 

bygningsmasse på tomten, jf. tomtefesteloven § 39. Dersom fjerning fører til unødvendig 

verdiforspillelse, skal bortfester overta bygningsmassen, jf. § 40. I så fall må det avklares 

hvilken pris bortfester må betale for å overta eiendomsretten til bygningene.  

 

I norsk rett skiller vi mellom tre ulike typer verdsettelsesmetoder: salgsverdimetoden, 

gjenanskaffelsesverdimetoden og bruksverdimetoden.3 Tomtefesteloven § 41 inneholder to 

verdsettelsesregler som følger hver sin verdsettelsesmetode. Valget av verdsettelsesregel 

                                                 
1  Strömgren (2012) side 85. 
2  Se tomtefesteloven kapittel VI. 
3  Se blant annet ekspropriasjonserstatningslova § 4. 
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avhenger av om det er fester eller bortfester som har krevd overtakelse. Paragraf 41 første 

ledd regulerer verdsettelse etter gjenanskaffelsesmetoden. Vederlaget skal settes til «det det 

ville koste å føre opp tilsvarande hus og tilskipingar på tomta på overtakingstida». Man skal 

altså finne frem til byggets «tekniske verdi».4 Tomtefesteloven § 41 andre ledd regulerer 

verdsettelse etter bruksverdimetoden. Vederlaget skal «setjast til det verdet husa og 

tilskipingane har for bortfestaren». Det er altså nytten ved å overta bebyggelsen bortfester skal 

betale for.  

 

Problemstillingen som skal drøftes her er hvordan bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 

andre ledd første punktum skal anvendes. Bruksverdimetoden tar utgangspunkt i den 

kapitaliserte verdien av eiendommens fremtidige bruk, som typisk bygger på avkastningen fra 

eiendommen. Ved kapitalisering regner man ut kapitalverdien (nåverdien) av en serie 

betalinger. For næringseiendom regnes forventede fremtidige leieinntekter normalt som 

eiendommens avkastning.5 Etter tomtefesteloven § 41 andre ledd er det kun bygningsmassen 

som skal verdsettes. En hovedutfordring ved anvendelsen av bruksverdimetoden blir dermed å 

skille mellom bruksverdien (i form av avkastning) fra bygningsmassen, og verdien fra tomten.  

 

Høyesterett behandlet den aktuelle problemstillingen i dommen HR-2017-2359-A 

(Zachariasbryggen II). Dommen er det eneste prejudikatet vi har i dag for den konkrete 

anvendelsen av regelen i § 41 andre ledd. Ved behandlingen delte Høyesterett seg i et flertall 

og et mindretall på henholdsvis tre og to dommere. De to fraksjonene bygget på ulike 

tolkninger av loven, og hadde dermed ulike svar på problemstillingen. Avgjørelsen har bidratt 

til å belyse flere viktige utgangspunkter for forståelsen av rettsregelen. Dommen, herunder 

særlig uenigheten mellom flertallet og mindretallet, har skapt stor interesse i den juridiske 

litteraturen, hvor enkelte har tatt til orde for at Zachariasbryggen II ikke innebærer 

nødvendige avklaringer og etterlater en uforutsigbar rettstilstand.6 

 

 

1.2 Aktualitet 

I 2013 var det registrert i overkant av 200 000 festeforhold i Norge.7 Av disse gjaldt omtrent 

10% feste til næringsformål. Som nevnt er næringsfesteforhold normalt tidsbestemte, og 

mange av de 20–25 000 næringsfesteforholdene som var registrert i 2013 har enten nylig løpt 

ut eller er på vei til å gjøre det innen kort tid. Libell omtaler dette som «et skred av 

                                                 
4  HR-2016-1240 (Zachariasbryggen I) avsnitt 22. 
5  Bærug (2017) side 125 og 226–229. 
6  Se blant annet Bærug (2019) side 161 og Libell (2018). 
7  NOU 2013: 11 side 22. 
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festeavtaler» som snart avvikles.8 Fra 2012 til 2015 sank antallet festeenheter i matrikkelen 

med nesten 6000.9 Det er altså ingen tvil om at antall festeforhold synker, og at dette 

nødvendigvis medfører avviklingssituasjoner.  

 

Samtidig som mange næringsfesteforhold i dag er på vei til å løpe ut, har det vist seg at 

avviklingsreglene i tomtefesteloven kapittel VII, på grunn av knapp og uklar ordlyd, er 

vanskelige å anvende i praksis. Foreløpig finnes det lite veiledende rettspraksis for å håndtere 

denne problemstillingen. Kombinasjonen av et stort antall næringsfesteforhold som løper ut 

og lite praktikable lovregler som regulerer avviklingssituasjonen, fører til tvister. Dette 

illustreres av sakskomplekset knyttet til Zachariasbryggen, hvor verdsettelsen av 

bygningsmassen førte til seks domstolsbehandlinger: et skjønn ved Bergen tingrett, TBERG-

2013-170953, tre overskjønn ved Gulating lagmannsrett, LG-2014-168732 («Gulating I»), 

LG-2016-150715 («Gulating II») og LG-2018-2300 («Gulating III»), og to 

Høyesterettsdommer, HR-2016-1240-A (Zachariasbryggen I) og HR-2017-2359-A 

(Zachariasbryggen II). Enda et eksempel som illustrerer at rettstilstanden er konfliktskapende, 

er nylig avsagt høyesterettsdom HR-2019-1784-A. Saken gjaldt anvendelsen av 

tomtefestelovens avviklingsregler ved avviklingen av et næringsfesteforhold på Alnabru i 

Oslo. Høyesterett opphevet lagmannsrettens overskjønn på grunn av feil ved anvendelsen av 

avviklingsreglene i tomtefesteloven kapittel VII.  

 

Februar 2019 satte Høyesterett punktum for domstolprosessen knyttet til Zachariasbryggen. 

Høyesterett nektet å behandle anken over lagmannsrettens tredje overskjønn. Overskjønnet fra 

2018 er dermed rettskraftig.10 

 

Resultatet i det siste overskjønnet ble at bortfester måtte betale i overkant av 194 millioner 

kroner til fester for overtakelse av festers bebyggelse. Resultatet endte verdimessig mellom de 

tidligere skjønn. Fra det laveste skjønnet i tingretten til det høyeste skjønnet i lagmannsretten 

er det et spenn på over 200 millioner kroner. Omtrent det samme gjelder dersom man kun ser 

på lagmannsrettens resultater, hvor differansen er på 196 millioner kroner. Mest relevant for 

fremstillingen her, er at dersom man bare ser på lagmannsrettens to siste resultater, som begge 

bygger på bruksverdimetoden etter tomtefesteloven § 41 andre ledd, er differansen fortsatt på 

godt over 100 millioner kroner. Når det siste resultatet endte på 194 millioner kroner, er det 

klart at differansen også prosentvis er betydelig. 

 

                                                 
8  Libell (2018). 
9  Falkanger (2016) side 227. 
10  Se Høyesteretts ankenektelse i HR-2019-203-U. 
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Resultatspriket ved verdsettelsene illustrerer at regelen i tomtefesteloven § 41 er vanskelig å 

anvende i praksis. Som påpekt av førstvoterende i Zachariasbryggen II foreligger det et behov 

for mer objektive retningslinjer for verdsettelsen etter § 41, særlig fordi det kan bli snakk om 

store verdier, slik som i næringsfesteforhold.11 Dette følger også av det generelle målet om 

klare og forutsigbare lovregler.12 

 

Rundt årtusenskiftet forelå en tilsvarende situasjon for bolig- og fritidsfesteforhold, som 

dagens situasjon for næringsfesteforhold.  På grunn av et stort antall festeavtaler som var på 

vei til å løpe ut, hastet det med å få på plass nødvendige lovendringer. Stortinget vedtok at 

tomtefestelovens innløsnings- og forlengelsesregler skulle evalueres, hvilket resulterte i 

lovendring ved lov 2. juli 2004 nr. 63. Etter mitt syn er det i dag aktuelt å evaluere 

verdsettelsesreglene i tomtefesteloven kapittel VII med sikte på presiseringer om 

verdifastsettelse.  

 

 

1.3 Fremstillingen videre 

I oppgavens første hoveddel ser jeg på sentrale rettskilder knyttet til tomtefesteloven § 41 

andre ledd første punktum (kapittel 2). Her behandles tidligere ulovfestet rett fra før 

tomtefestelovgivningen, lovtekst, forarbeider og eldre lovgivning. Hensikten med kapittelet er 

å legge grunnlaget for å analysere og vurdere rettsanvendelsen i Zachariasbryggen II.  

 

Deretter behandler jeg Zachariasbryggen II (kapittel 3). Hovedvekten i oppgaven ligger her. 

Først beskriver jeg tvistens bakgrunn og de prosessuelle rammene rundt 

høyesterettsbehandlingen, før jeg foretar en kritisk analyse av flertallets og mindretallets 

rettsanvendelse. Til slutt vurderer jeg dommens prejudikatverdi.  

 

Videre ser jeg på hvordan retningslinjene i Zachariasbryggen II ble anvendt i det etterfølgende 

overskjønnet Gulating III (kapittel 4).  

 

I oppgavens siste hoveddel vurderer jeg en alternativ verdsettelsesmodell fremlagt i den 

juridiske litteraturen, og legger frem mitt eget forslag til en mulig modell (kapittel 5).  

 

Avslutningsvis kommer jeg med noen bemerkninger om det jeg har funnet, spørsmålene som 

gjenstår og mulige veier videre fra dagens rettstilstand (kapittel 6).  

 

                                                 
11  Zachariasbryggen II avsnitt 41. Se også HR-2019-1784-A avsnitt 53. 
12  HR-2014-2471-A avsnitt 48. 
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2 Sentrale rettskilder 

 

2.1 Innledning 

Før tomtefesteloven av 1975 ble tomtefesteinstituttet regulert av ulovfestet rett. Flere av de 

ulovfestede reglene utgjør opphavet for store deler av tomtefestelovgivningen og er derfor av 

interesse for dagens forståelse av regelverket. Videre gjelder dagens tomtefestelov for 

festeavtaler inngått både før og etter lovfestingen, jf. tomtefesteloven § 2. De ulovfestede 

reglene er derfor avgjørende for hvilke forventninger festere og bortfestere hadde ved 

inngåelsen av festeavtaler før lovfestingen. De viktigste ulovfestede reglene blir gjennomgått 

her i punkt 2.1.   

 

Lovens ordlyd i § 41 andre ledd første punktum er utgangspunktet for rettsanvendelsen. De 

øvrige reglene i tomtefestelovens kapittel 7 regulerer for øvrig hva som skal skje når 

festeforhold avvikles. Lovreglene om avvikling fremgår av §§ 39 (Borttakingsrett og 

ryddingsplikt), 40 (Rett og plikt til overtaking av hus og faste tilskipingar) og 41 (Vederlaget 

ved overtaking). Disse blir behandlet i punkt 2.2.  

 

På grunn av den mangelen på veiledning som finnes i ordlyden til tomtefesteloven §§ 39–41, 

er forarbeidsuttalelser en særlig sentral rettskilde for tolkningen av avviklingsreglene i 

tomtefesteloven kapittel VII. Forarbeidene behandles inngående av Høyesterett i 

Zachariasbryggen II. Forståelsen av 1975-loven og forarbeidsuttalelser knyttet til den, har 

overføringsverdi ved tolkningen av dagens lovtekst, og det er derfor hensiktsmessig å 

behandle også disse. Forarbeider og lovhistorikk behandles i punkt 2.3  

 

Rettspraksis blir hovedsakelig behandlet i kapittel 3.  

 

På formuerettens område er det vanlig å se til andre nordiske lands rettssystemer for 

veiledning og inspirasjon på konkrete rettslige problemstillinger. Tomtefesteretten er 

imidlertid et særnorsk rettsinstitutt uten noen klar parallell i andre land. Utenlandsk rett synes 

derfor ikke å gi særlig veiledning og blir ikke behandlet.  

 

 

2.2 Ulovfestet rett før lovgivningen  

2.2.1 Rett og plikt til overtakelse 

Før lovfestingen av tomtefesteinstituttet ved tomtefesteloven av 1975, var reglene hjemlet i 

ulovfestet rett. Reguleringen av festeforhold var i hovedsak avtalebasert og det gjaldt ingen 

rett til å overta bebyggelsen med mindre overtakelse var avtalt. Uten avtale gjaldt det heller 
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ingen plikt til å rydde tomten.13 Det var imidlertid vanlig å avtale at bortfester skulle ha rett 

eller plikt til å overta bebyggelsen på tomten ved utløpet av festetiden. Mest vanlig var det å 

avtale en plikt for bortfester til å overta bebyggelsen mot et vederlag ved avtaletidens utløp.14  

 

Etter dagens ufravikelige regel i tomtefesteloven § 40 gjelder det både en rett og plikt til 

overtakelse for både fester og bortfester. Ordningen før lovgivningen innebar mer fleksibilitet 

enn dagens ufravikelige bestemmelse, men også større grad av variasjon mellom festeforhold 

og mindre forutsigbarhet.15 

 

2.2.2 Verdsettelsen 

Før lovgivningen var det mest vanlig å avtale at størrelsen på vederlaget skulle avgjøres ved 

takst.16 I noen tilfeller ble overtakelsessummen fastsatt konkret i avtalen, eventuelt kunne det 

avtales retningslinjer for taksten. Unntaksvis ble det avtalt at bortfester skulle overta 

bebyggelsen uten betaling, men dette var sjeldent og man kunne risikere at avtalevilkåret ikke 

kunne gjøres gjeldende på grunn av rimelighetsbetraktninger.17  

 

I Zachariasbryggen I viser mindretallet til rettstilstanden før tomtefesteloven av 1975. I følge 

annenvoterende var «det vanligste at innløsning skjedde etter takst, altså teknisk verdi».18 

Verdsettelsen etter «takst» som gjaldt for de fleste festeforhold før 1975-loven må normalt 

forstås som en henvisning til «teknisk verdi», og svarer til dagens verdsettelse etter 

tomtefesteloven § 41 første ledd.19 Bestemmelsen inneholder regelen om verdsettelse etter 

teknisk verdi.  

 

Verdsettelse etter bruksverdimetoden som regelen i § 41 andre ledd bygger på, og som er 

tema for denne oppgaven, var en nyvinning da den ble innført gjennom dagens tomtefestelov. 

Siden det før lovgivningen var mest vanlig å avtale overtakelse etter det som i dag tilsvarer 

teknisk verdi, og dagens tomtefestelov gjelder for festeavtaler inngått før lovfestingen, vil 

dette kunne føre til at partene tvinges til å gjennomføre overtakelse etter andre prinsipper enn 

det som var fastsatt i avtalen. I den grad verdsettelse etter bruksverdimetoden fører til et annet 

resultat enn metoden knyttet til teknisk verdi, innebærer dette et brudd med forventningene 

festere og bortfestere kunne ha ved inngåelsen av festeavtaler før lovreguleringen.  

                                                 
13  NUT 1971: 3 s. 27–28. 
14  Se Lid (1961) side 311–131. 
15  Både Skag (2017) og Arnøy (2019) konkluderer med at § 40 er ufravikelig, se henholdsvis side 207 og 46. 
16  NUT 1971: 3 side 27. 
17  Se Lid (1961) side 311. 
18  Zachariasbryggen I avsnitt 43. 
19  Se Arnøy (2019) s. 49. 
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Oppsummeringsvis kan man si at den tidligere ulovfestede reguleringen av verdsettelsen 

innebar større fleksibilitet i form av avtalefrihet, men at den nye reguleringen sikrer 

rettsenhet.  

 

 

2.3 Lovreglene 

Tomtefesteloven § 41 er den siste av tre regler i lovens kapittel VII om avvikling, og må ses i 

sammenheng med de to foregående bestemmelsene. Reglene i kapittel VII gjelder for alle 

typer tomtefeste. På grunn av muligheten for forlengelse og innløsning ved bolig- og 

fritidsfesteforhold, er reglene imidlertid i praksis mest aktuelle for festeforhold til andre 

formål, herunder næringsfesteforhold.  

 

I tråd med lovens system og Høyesteretts fremgangsmåte i Zachariasbryggen II, behandles §§ 

39–41 i det følgende kronologisk.  

 

2.3.1 Hovedregel: tomtefesteloven § 39 

Tomtefestelovens utgangspunkt om avvikling av festeforhold følger av § 39 første ledd første 

punktum:  

 

«Når eit tomtefeste skal avviklast, har festaren rett og plikt til å ta bort hus og andre 

faste tilskipingar som festaren har på tomta.» 

 

Ved avviklingen av festeforholdet skal fester altså rydde tomten for bygningsmasse som 

tilhører festeren. I § 39 fjerde ledd uttrykker loven eksplisitt at reglene i bestemmelsen er 

fravikelige. Det er dermed mulig å avtale seg bort fra ryddeplikten etter første ledd.  

 

Retten til å rydde tomten følger av festers eiendomsrett til bebyggelsen. Plikten følger av 

bortfesters eiendomsrett til grunnen. Bestemmelsen beskytter dermed begge parters 

eiendomsrett til, og normal utnyttelse av deres respektive eiendeler ved avvikling av 

festeforhold.  

 

Etter forarbeidene til § 39 kan bortfester ikke kreve at fester leverer tilbake tomten i samme 

stand som før leieforholdet ble innledet, men grunneier skal kunne utnytte tomten «på vanleg 

måte» når avviklingen er gjennomført.20 Skag tolker forarbeidsuttalelsen som at bortfester må 

                                                 
20  NOU 1993: 29 side 75. 
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kunne oppføre ny bebyggelse på tomten etter avviklingen.21 Etter mitt syn fremstår dette som 

en hensiktsmessig tolkning idet oppføringen av ny bebyggelse må anses som den mest vanlige 

formen for tomteutnyttelse.  

 

Utgangspunktet etter loven er altså at fester har ansvaret for å fjerne bygningsmassen som står 

oppført på tomten. Avviklingsmetoden innebærer at fester beholder eiendomsretten til 

bygningsmassen, og må dekke utgiftene til å rydde tomten. Samtidig får bortfester tilbake 

tomten uten bebyggelse, og slipper å betale noe til fester.  

 

2.3.2 Unntak: tomtefesteloven § 40 

Tomtefesteloven § 40 første ledd første punktum oppstiller et unntak fra utgangspunktet i § 39 

om festerens rett og plikt til å rydde tomten:  

 

«Dersom borttaking etter § 39 vil føre til at verdiar går til spille i utrengsmål, kan både 

festaren og bortfestaren få rett til å krevje at bortfestaren tek over hus og faste 

tilskipingar mot vederlag.» 

 

Unntaket innebærer at bortfester mot et vederlag har en rett og plikt til å overta bebyggelsen 

som fester har på tomten. Bestemmelsen regnes som ufravikelig, jf. tomtefesteloven § 4 som 

fastslår at lovens regler er ufravikelige med mindre det er holdepunkter for noe annet.22 

 

Ordlyden i § 40 oppstiller to kumulative vilkår for overtakelse: rydding av tomten må 

innebære «verdispille», og dette må skje «i utrengsmål».  

 

Det første vilkåret er at det må foreligge verdiforspillelse. I følge forarbeidene er vilkåret 

oppfylt blant annet når rivningsutgiftene overstiger verdien av materialene man kan få ut av 

rivningen, eller utgiftene ved å flytte huset er større enn utgiftene ved å bygge nytt hus av nye 

materialer. Det regnes også som verdiforspillelse å fjerne bebyggelsen dersom verdien av 

tomten med påstående bygg er større enn total verdi av tomt og bygg verdsatt hver for seg.23 

Retningslinjene i forarbeidene om tolkningen av verdiforspillelsesvilkåret bygger på 

grunnleggende økonomiske betraktninger om effektiv og rasjonell ressursutnyttelse.24 På 

grunn av dagens byggestandard vil fjerning av bygningsmassen ofte innebære 

verdiforspillelse, og det er dermed vanskeligere å tenke seg situasjoner hvor vilkåret ikke er 

                                                 
21  Se Skag (2017) side 221. 
22  Se Skag (2017) side 207 og Arnøy (2019) side 46. 
23  NOU 1993: 29 side 76. 
24  Se Strömgren (2012) side 92–94. 
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oppfylt enn motsatt. Dersom bygningsmassen er spesielt gammel og utidsmessig, kan det 

imidlertid tenkes at det ikke vil innebære verdiforspillelse å fjerne bygningsmassen.  

 

Det andre vilkåret er at verdiforspillelsen skjer «i utrengsmål». Dette innebærer at 

verdiforspillelsen samlet sett må fremstå som unødvendig eller uhensiktsmessig. Hovedvekten 

i avveiningen knytter seg til festers og bortfesters interesser. Dette kom klarere til uttrykk i 

den nå opphevede tomtefesteloven av 1975 hvor § 21 andre ledd inneholdt regelen om 

verdiforspillelse: 

 

«Vil ryddiggjeringa føre til at verdiar spillest i utrengsmål eller på annan måte verke 

urimelig mot festaren, medan bortfestaren kan vere vel tent med å overta hus og faste 

tilskipingar mot vederlag, kan festaren få rett til å krevja at bortfestaren gjer det.» 

 

Regelen uttrykker eksplisitt at urimelighet overfor festeren, samtidig som bortfesteren kan 

være tjent med overtakelsen av bebyggelsen, vil være avgjørende. Hensynene ble ikke 

uttrykkelig videreført i dagens tomtefestelov, men ifølge Sivillovbokutvalget i NOU 1993:29 

– forarbeidene til dagens tomtefestelov – var dette fordi hensynene anses omfattet av kravet 

om at verdiforspillelsen må skje «i utrengsmål». Ordlydsendringen fra § 21 i 1975-loven til § 

40 i dagens tomtefestelov var altså ikke ment å innebære noen realitetsendring. De to 

momentene; urimelighet overfor bortfesteren og at bortfesteren er «vel tent» med 

overtakelsen, er dermed fortsatt sentrale ved balanseringen av partenes interesser.  

 

I følge NOU-en fra 1993 vil verdiforspillelsen skje «i utrengsmål» dersom det skjer «utan at 

det er tilstrekkeleg grunn til det». Man må altså vurdere om det foreligger kvalifisert grunn til 

å rydde tomten selv om dette fører til verdiforspillelse. 

 

Hensynet bak regelen er ikke bare å beskytte partene mot verditap, men også å unngå å kaste 

bort verdier av samfunnsøkonomiske grunner. Videre skal regelen beskytte andre saklige 

interesser og samfunnsmessige hensyn. Disse mer overordnede interessene ble påpekt i 

høyesterettsdommen HR-2019-1784-A: 

  

«Vilkåret at verdier ikke må spilles «i utrengsmål» må forstås på bakgrunn av et 

overordnet ønske om å unngå verditap, både av hensyn til partene og ut fra mer 

allmenne samfunnshensyn. Hva som er ʻi utrengsmålʼ vil kunne variere. Men 

utgangspunkt må tas i de individuelle partenes konkrete interesser. Vurderingen er ikke 

begrenset til økonomiske forhold. Både for festeren og bortfesteren kan andre hensyn 

veie tyngre enn de økonomiske. For en fester kan det eksempelvis være tale om en 
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bygning med affeksjonsverdi, for en bortfester som stat eller kommune kan overordnede 

samfunnsmessige interesser veie tungt.»25 

 

Videre påpekte Høyesterett at lovens hovedregel i § 39 om rydding av tomten «må danne 

utgangspunkt ved vurderingen» og at «[a]lle saklige interesser på begge sider må tas i 

betraktning».26 Dommen gir anvisning på en særlig bred interesseavveining, hvilket er i tråd 

med Sivillovbokutvalgets uttalelse om at «interesser som er viktigere enn det eventuelle 

verdispillet» gjør at verdiforspillelsen ikke kan anses for å være «i utrengsmål».27 

 

I den aktuelle dommen kom retten til at interesseavveiningen lagmannsretten hadde foretatt 

ved anvendelsen av § 40 var for snever, og opphevet overskjønnet.28 

 

I Zachariasbryggen II uttalte flertallet at det i praksis ofte er § 40 første ledd første punktum 

som kommer til anvendelse, idet vilkårene der ofte er oppfylt, særlig når det gjelder bebygde 

tomter i sentrale strøk.29 Regelen har blitt omtalt som den praktiske hovedregelen,  sml. den 

formelle hovedregelen i § 39. Uttalelsen var ikke nødvendig for resultatet i saken og det kan 

stilles spørsmål ved tyngden av den. For bebygde tomter i sentrale strøk vil det ofte være 

mulig å realisere større verdier ved å rive eldre bebyggelse, for eksempel villaer, og erstatte de 

med rekkehus eller lavblokker. Videre kan det være behov for, og ønske om alternativ 

utnyttelse, for eksempel i form av grøntområder. I HR-2019-1784-A understreket Høyesterett 

§ 39 som utgangspunkt for avviklingen, og tok dermed avstand fra uttalelsen i 

Zachariasbryggen II om § 40 som den praktiske hovedregelen. 2019-dommen kan være en 

antydning til et skifte i retning tilbake til den formelle ordningen.30  

 

2.3.3 Verdsettelsesregelen: tomtefesteloven § 41 andre ledd 

Når vilkårene for overtakelse er oppfylt, oppstår spørsmålet om hvilket vederlag bortfester må 

betale for overtakelse av eiendomsretten til bygningsmassen. Tomtefesteloven § 41 

inneholder to verdsettelsesregler som bygger på ulike verdsettelsesmetoder:  

 

«(1) Når bortfestaren krev overtaking, skal vederlaget setjast til det det ville koste å føre 

opp tilsvarande hus og tilskipingar på tomta på overtakingstida, med frådrag for verd-

mink på grunn av alder og bruk i festetida. 

                                                 
25  HR-2019-1784-A avsnitt 55. 
26  ibid. avsnitt 56. 
27  NOU 1993: 29 side 76. 
28  Saken avventer p.t. ny behandling i lagmannsretten. 
29  Zachariasbryggen II avsnitt 34. 
30  HR-2019-1784-A avsnitt 36. 
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(2) Når festaren krev overtaking, skal vederlaget setjast til det verdet husa og tilskiping-

ane har for bortfestaren.»  

 

Denne oppgaven behandler verdsettelsesregelen i andre ledd, altså den såkalte 

bruksverdimetoden. Det er uklart om verdsettelsesregelen er fravikelig eller ikke. Ordlyden i 

§ 41 andre ledd, jf. tomtefesteloven § 4 gir ikke noe klart svar i seg selv. Ifølge Falkanger og 

Falkanger i Tingsrett, og Kjøllesdal, Andersen og Sletner i deres kommentarutgave til 

tomtefesteloven, er § 41 andre ledd ufravikelig.31 Falkangers nye kommentarutgave til 

tomtefesteloven, samt artikkelen til Skag, ser imidlertid ut til å bygge på motsatt 

forutsetning.32 

 

Det fremstår naturlig å dele bestemmelsen inn i tre elementer. For det første forutsetter bruken 

av regelen at festeren har krevd overtakelse. For det andre skal vederlaget knytte seg til 

verdien av «husa og tilskipingane», altså bygningsmassen på tomten. For det tredje skal 

verdsettelsen basere seg på bebyggelsens verdi «for bortfesteren»; det er altså et subjektivt 

element i regelen.  

 

Regelens første element, om at fester har krevd overtakelse, er et inngangsvilkår for at regelen 

skal komme til anvendelse.  I Zachariasbryggen I ble det avklart at regelen kan brukes også 

når både fester og bortfester har krevd overtakelse. Tolkningen synes å samsvare godt med en 

naturlig forståelse av ordlyden, idet fester tross alt har krevd overtakelse også i disse 

tilfellene, slik at vilkåret i lovteksten er oppfylt.  

 

Det andre elementet i regelen, om at vederlaget skal reflektere verdien av bygningsmassen, er 

et kriterium ved den konkrete verdsettelsen og knytter seg til skillet mellom bebyggelse og 

tomt. Avgjørende her er at lovteksten implisitt spesifiserer at tomtens verdi skal holdes 

utenfor verdsettelsen av bebyggelsen. Begrunnelsen for dette er at bortfester allerede eier 

tomten, og skal derfor naturlig nok ikke yte vederlag for noe vedkommende allerede eier. 

Lovteksten sier imidlertid ingenting om hvordan dette skillet skal foretas. Denne 

problemstillingen ble gjenstand for behandling i Zachariasbryggen II, som omtales i kapittel 

3.  

 

Regelens tredje element, om at verdsettelsen skal reflektere verdien av bygningsmassen «for 

bortfesteren», er også et kriterium ved den konkrete verdsettelsen og reflekterer regelens 

                                                 
31  Se Falkanger og Falkanger (2016) side 331, Kjøllesdal, Andresen og Sletner (2016) side 176. 
32  Se Falkanger (2017) side 193, Skag (2017) op.cit. punkt 6. 
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subjektive karakter. Kriteriet kan tolkes på tre måter: den ene måten å forstå lovteksten på er 

at bebyggelsens verdi skal knyttes til bortfesteren, slik at verdien for festeren er irrelevant. 

Den andre måten er at verdien skal knyttes til den konkrete bortfesteren, slik at verdien for 

andre potensielle bortfestere er irrelevant. Det tredje alternativet er at begge disse subjektive 

elementene gjelder, slik at verdsettelsen skal reflektere verdien for den konkrete bortfesteren 

uten hensyn til verdien for festeren.  

 

Tilsvarende problemstilling har blitt særlig drøftet i ekspropriasjonserstatningsretten i 

forbindelse med bruksverdierstatning etter ekspropriasjonserstatningslova § 6. Tidligere var 

det nær sammenheng mellom tomtefesteloven og ekspropriasjonserstatningslova, idet  

innløsningssummen ved innløsning av festeforhold i enkelte tilfeller var basert på reglene for 

ekspropriasjon.33 Med lovendringen i 2004 fikk tomtefesteloven egne regler, slik at 

sammenhengen ble mindre. Det er imidlertid fortsatt snakk om tilsvarende rettslige 

problemstillinger, som tilsier at det er en viss overføringsverdi for tolkningen av tilsvarende 

regler mellom de to rettsområdene.  

 

Saken HR-2017-2338-A gjaldt blant annet forståelsen av bruksverdibegrepet i 

ekspropriasjonserstatningslova § 6 og bidro til en viss avklaring ved at Høyesterett ga uttrykk 

for et endret generelt standpunkt; retten påpekte at tidligere uttalelser i Rt. 1986 s. 1354 om et 

objektivt bruksverdibegrep, må «leses i lys av den særskilte problemstillingen denne delen av 

saken reiste», nemlig betydningen av den aktuelle eiers subjektive forhold.34 Høyesteretts 

uttalelse tilsier at man må anvende en kombinasjon av subjektive og objektive forhold.  

 

Tenker man seg en rent subjektiv modell vil dette innebære at bortfestere som heller vil bygge 

nytt enn å overta den påstående bygningsmassen, blir hørt med at bygningsmassens verdi for 

dem er lik null. Den faktiske verdien av bygningsmassen blir dermed irrelevant, hvilket fører 

til at en slik lovtolkning blir åpenbart urimelig for fester. Tenker man seg på den andre siden 

en rent objektiv modell, vil denne innebære at samtlige subjektive forhold på bortfesters side 

som kan påvirke utnyttelsesmuligheten av bygningsmassen blir irrelevante. Dette kan slå 

uforholdsmessig uheldig ut for bortfester.  

 

En slik kombinasjon som foreslås i HR-2017-2338-A virker dermed hensiktsmessig og 

rimelig, sett hen til begge parter. Dette ble også lagt til grunn for vurderingen i 

Zachariasbryggen II.35  

 

                                                 
33  HR-2007-1593-P avsnitt 51, jf. Ot.prp. nr. 28 (1995–1996) side 69, jf. NOU 1993:29 side 79. 
34  HR-2017-2338-A avsnitt 39. 
35  Zachariasbryggen II avsnitt 41. 
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Ved rettsanvendelsen må man dermed ta utgangspunkt i bruksverdien for en alminnelig 

bortfester som utøver rasjonell utnyttelse av verdiene i bygningsmassen, samtidig som man tar 

et visst hensyn til subjektive forhold ved utnyttelsesmuligheten for den konkrete bortfester.  

 

 

2.4 Lovforarbeider og lovhistorikk 

De mest sentrale forarbeidene for dagens tomtefestelov er NOU 1993:29 og Ot.prp. nr. 28 

(1995–1996). Høyesterett i Zachariasbryggen II, og samtlige andre rettsinstanser i 

sakskomplekset, bruker forarbeidene aktivt ved tolkningen av verdsettelsesregelen i § 41 

andre ledd. 

 

I NOU-en presiseres det at mye av den tidligere rettstilstanden ved tomtefesteloven av 1975 

var ment å videreføres ved dagens lov.36 Forståelsen av 1975-loven og forarbeidsuttalelser 

knyttet til den kan dermed ha overføringsverdi til tolkningen av reglene i dagens lov. 

 

Forarbeidene til dagens tomtefestelov sier lite om den konkrete anvendelsen av 

verdsettelsesregelen i § 41. I NOU 1993:29 gir Sivillovbokutvalget imidlertid noen 

retningslinjer for forståelsen av regelen. Uttalelsene blir fulgt opp i lovproposisjonen til 

Stortinget, og har derfor større rettskildemessig vekt.37  

 

Flertallets votum i Zachariasbryggen II bygger på at det er tre momenter fra 

forarbeidsuttalelsene som er av betydning for saken.38 Mindretallet er enig i to av disse 

momentene.39 Betydningen av dissensen på dette spørsmålet kommer jeg tilbake til i punkt 

3.3.1.  

 

Det første momentet er at det er bruksverdien av bygningsmassen for bortfesteren man skal 

frem til. Førstvoterende viser til lovproposisjonen som henviser til de aktuelle uttalelsene i 

NOU-en. Ifølge utvalget er verdsettelsesmetoden i andre ledd langt på vei i samsvar med den 

tilsvarende regelen i 1975-loven. I den tidligere loven fantes regelen i § 21 femte ledd, og tilsa 

at det ved vederlagsfastsettingen skulle «særleg takast omsyn til kva bruksverde det overtatte 

vil ha for bortfestaren». Det er altså en forskjell mellom de to reglene ved at «verdet (…) for 

bortfestaren» etter dagens lov er det man skal frem til ved rettsanvendelsen, ikke bare et 

moment som skal vektlegges. For øvrig gir reglene uttrykk for samme vurderingstema. I 

sammenheng med uttalelsene om likheten mellom de to lovreglene, uttalte utvalget at det vil 

                                                 
36  NOU 1993:29 side 78. 
37  Ot.prp. nr. 28 (1995–1996) side 69–71. 
38  Zachariasbryggen II avsnitt 52. 
39  ibid. avsnitt 85. 
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være «urimelig å pålegge bortfesteren å overta hus og tilskipingar for ein større verdi enn det 

kan ha for han». Slik jeg forstår uttalelsen utgjør verdien for bortfesteren et tak for 

verdsettelsen; bygningsmassen kan ikke verdsettes høyere enn det bortfesteren kan utnytte 

den for.40 

 

Førstvoterende poengterer at begrepet «bruksverdi», i lys av forarbeidsuttalelsene, er 

treffende for verdsettelsesregelen i § 41 andre ledd. Samtidig påpeker han at verken begrepet 

eller forarbeidsuttalelsene knyttet til begrepet gir noen klar anvisning for selve verdsettelsen.41 

 

Det andre momentet fra forarbeidene som flertallets votum bygger på er at den merverdien i 

bygningsmassen som kommer fra tomten, skal tilskrives bortfesteren. Momentet bygger på en 

uttalelse i NOU-en knyttet til rettstilstanden ved 1975-loven. Siden uttalelsen knytter seg til 

det som da var gjeldende rett, brukes uttalelsen i kraft av å være etterarbeid. Etterarbeiders 

rettskildeverdi er omdiskutert, og regnes i alle tilfelle som svakere enn forarbeiders 

rettskildeverdi. Førstvoterende uttaler imidlertid at det er «ingenting som tyder på at dette, 

nokså selvsagte, standpunktet [om bygningens merverdi fra tomten] er forlatt i senere 

forarbeider».42  

 

Det tredje momentet, som mindretallet er uenig i, er at vederlaget etter tomtefesteloven § 41 

andre ledd skal fastsettes «med en interesseavveining som bakgrunn».43 For å komme frem til 

dette momentet bygger flertallet på forarbeidsuttalelser til den tilsvarende regelen til 

tomtefesteloven § 40 i 1975-loven. Førstvoterende trekker frem uttalelser om balanseringen 

av interesser som skal foretas etter § 40,44 og et sitat knyttet til regelen i § 40 om at 

bestemmelsen er et forsøk på å «skifte sol og vind til båe sider». Denne «grunnleggende 

forutsetningen» om en interesseavveining må etter flertallets syn legges til grunn for 

anvendelsen av verdsettelsesregelen i § 41 andre ledd, selv om uttalelsene knyttet seg til en 

annen bestemmelse.  

 

Mindretallet nøyer seg i hovedsak med å si at hun «ikke [kan] se at det i NOUen eller i andre 

forarbeider forutsettes at det samme kriteriet skal gis anvendelse ved fastsettelsen av 

vederlaget i henhold til § 41 andre ledd første punktum». Dette kommer jeg tilbake til i punkt 

punkt 3.3.1.  

 

                                                 
40  NOU 1993: 29 side 78. 
41  Zachariasbryggen II avsnitt 44 og 53. 
42  ibid. avsnitt 46. 
43  ibid. avsnitt 55. 
44  Se punkt 2.2.2. 
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3 Zachariasbryggen II (HR-2017-2359-A) 

 

3.1 Innledning 

Høyesterett har to ganger behandlet problemstillinger i tilknytning til Zachariasbryggen i 

Bergen. Den første saken, Zachariasbryggen I, gjaldt hvilken av verdsettelsesreglene i 

tomtefesteloven § 41 som skulle anvendes. Saken ble deretter behandlet på nytt i 

lagmannsretten. I Zachariasbryggen II kom Høyesterett til at lagmannsrettens andre 

overskjønn bygget på feil anvendelse av bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 andre 

ledd. Det er denne dommen jeg vil analysere i dybden. Flertallet av høyesterettsdommerne 

satt til å behandle saken mente fremgangsmåten som lagmannsretten benyttet for å finne frem 

til bruksverdien av bygningsmassen på den aktuelle tomten ikke var i samsvar med 

tomtefestelovens regel.  

 

Mindretallet mente at lagmannsrettens rettsanvendelse lå innenfor lovbestemmelsens rammer 

og dermed at det ikke forelå noen rettsanvendelsesfeil. Dissensen fra to av fem dommere 

omfatter både begrunnelsen og resultatet i saken. I den juridiske teorien har det vært stor 

interesse rundt dommen, herunder særlig skillet mellom flertallets og mindretallets ulike 

forståelser av rettsanvendelsen.45  

 

I dette kapittelet analyserer og vurderer jeg flertallets og mindretallets forståelse av 

anvendelsen av tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum. Den videre behandlingen i 

kapittel 3 omfatter først en innføring i tvistens faktiske og rettslige bakgrunn, se punkt 3.1. 

Deretter gir jeg en kort redegjørelse av sakens prosessuelle rammer, se punkt 3.2. Videre 

foretar jeg en kritisk analyse av Høyesteretts vurderinger av sakens hovedspørsmål, se punkt 

3.3. Dette punktet utgjør hovedfokuset i kapittel 3. Til slutt vurderer jeg høyesterettsdommens 

prejudikatverdi ved å undersøke hvilken veiledning dommen kan bidra med for fremtidige 

saker, se punkt 3.4. 

 

 

3.2 Faktisk og rettslig bakgrunn 

Sakskomplekset knyttet til Zachariasbryggen gjaldt et næringsfesteforhold. Zachariasbryggen 

AS (fester) kjøpte bygget på den aktuelle tomten for 110 millioner kroner i 2005 og 

oppgraderte for 120 millioner kroner. Kløver eiendom AS/Bergen Sentrum Tomteselskap AS 

(bortfester) kjøpte tomten for 30 millioner kroner i 2006. Et vesentlig forhold ved tomten er at 

den har spesielt sentral og attraktiv beliggenhet ved Bryggen i Bergen. 

 

                                                 
45  Se for eksempel Arnøy (2019) side 42-45, Skag (2017) side 269-274 og Bærug (2019). 
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Festekontrakten utløp i 2013 og ble midlertidig forlenget til 2015. Det ble ikke oppnådd 

enighet om ny festekontrakt. Zachariasbryggen AS ble slått konkurs i 2013 og konkursboet 

abandonerte bygget.46 Begge parter til festekontrakten erklærte heving av kontrakten 10. 

oktober 2013, og partene var enige om at bortfester skulle overta bygget. Uenigheten knyttet 

seg til verdsettelsen av bygget. 

 

Fester begjærte skjønn med krav om verdsettelsen av bygningen. Tomtefesteloven § 41 første 

og andre ledd oppstiller to alternative regler for verdsettelsen. Hvilken regel som gjelder beror 

på om det er fester eller bortfester som krever overtakelse. I Zachariasbryggen-

sakskomplekset hadde begge parter krevd at bortfester skulle overta bygningsmassen. 

Tomtefesteloven regulerer ikke hvilken regel som kommer til anvendelse i et slikt tilfelle.47 

  

Det første skjønnet og overskjønnet i henholdsvis Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett 

baserte seg på verdsettelse etter tomtefesteloven § 41 første ledd, altså såkalt teknisk verdi. 

Resultatet i begge skjønn ble en verdsettelse av bygningsmassen på mellom 130 og 140 

millioner kroner. Lagmannsrettens overskjønn ble anket til Høyesterett av fester på grunnlag 

av at det var feil rettsanvendelse å bygge på teknisk verdi. 

 

Problemstillingen ved den første Høyesterettsbehandlingen i sakskomplekset var hvilken av 

verdsettelsesreglene i tomtefesteloven § 41 som kommer til anvendelse når både fester og 

bortfester krever overtakelse etter § 40.  

 

En del av årsaken til problemstillingen var at sakens faktiske forhold var motsatt av den 

normalsituasjonen som vederlagsbestemmelsen i § 41 bygger på om at teknisk verdi er høyere 

enn, eller tilsvarende bruksverdien. I denne konkrete saken ville bruksverdimetoden føre til et 

vederlagskrav som oversteg teknisk verdi. Begge parter hadde dermed et incentiv til å 

påberope seg hver sin verdsettelsesregel i § 41: Fester ønsket verdsettelse etter 

bruksverdimetoden for å få et høyest mulig vederlag, mens bortfester ønsket verdsettelse etter 

teknisk verdi for å måtte betale et lavest mulig vederlag.48 

 

Ved vurderingen av problemstillingen fant Høyesterett liten veiledning i ordlyden isolert, og 

la derfor vekt på systembetraktninger. Førstvoterende, som flertallet sluttet seg til, påpekte at 

«dersom ʻteknisk verdiʼ skulle fastsettes også når den er lavere, ville bortfesteren, ved selv å 

                                                 
46  Jf. konkursloven § 117b. 
47  Se punkt 2.2.3. 
48  Se Skag (2017) side 254-256. 
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fremsette krav om å overta, kunne nøytralisere festers krav om overtaking til bruksverdi, og 

derved slippe billigere».49 Flertallet var enige i at dette ikke kunne ha vært lovgivers mening.  

 

Videre uttalte førstvoterende at «[b]ortfester må i alle festeforhold være forberedt på, ved 

avviklingen, å betale festeren den økonomiske verdi bygningen vil ha for bortfester. Flertallet 

mente at dette førte til et resultat hvor «bortfesteren gir fra seg like mye som han mottar, 

hvilket – sett fra hans ståsted – sikrer god balanse mellom ytelsene.» Loven tilsa dermed ikke 

at teknisk verdi måtte utgjøre et tak for verdsettelsen.50 

 

Høyesterett kom til at når begge parter krever at bortfester skal overta bygget, kan fester velge 

om verdsettelse skal skje etter byggets tekniske verdi eller bruksverdien av bygget for 

bortfester. Fester har altså valgretten.  

 

Fester krevde fastsettelse etter bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 annet ledd. Rettslig 

problemstilling i Gulating II ble dermed hvordan man fastsetter verdien av bygningsmassen 

for bortfesteren.51 Forutsetningen for en slik verdifastsettelse er at det skilles mellom 

bruksverdien av bygget og verdien av tomten det står på. 

 

Ved verdsettelsen tok lagmannsretten utgangspunkt i en beregning av eiendommens totale 

verdi gjennom en avkastningsmodell, basert på en kapitalisering av eiendommens 

leieinntekter. Avkastningsmodellen brukes for å finne frem til salgsobjektets 

inntektspotensial, og hvor mye markedet er villig til å betale for disse inntektene. Beregningen 

innebærer at man ser på næringsvirksomhetens kontantstrøm, hvilket for næringseiendom 

normalt er leieinntekter. Kapitaliseringen innebærer å regne ut kapitalverdien av en serie 

betalinger, altså hvilken kapital virksomheten utgjør i dag. For å reflektere risikoen den 

aktuelle næringsvirksomheten utgjør blir verdien neddiskontert ut fra en bestemt «yield». 

Høyere yield reflekterer høyere risiko ved investeringen. For næringseiendom går spekteret 

normalt fra rundt 3,7% (såkalt prime yield) til 7%. I Gulating II baserte retten beregningen av 

eiendommens avkastning på et årlig netto leiebeløp på 22,4 millioner kroner og en yield på 

6%. Samlet bruksverdi av bygg og tomt utgjorde etter dette 374 millioner kroner.52 

 

Avgjørende for resultatet ble om fradraget for tomteverdien i den totale bruksverdien for 

eiendommen skulle basere seg på tomten som råtomt eller som forholdsmessig andel av 

bruksverdien. Retten landet på et fradrag for råtomtverdien, som ble satt til 40 millioner 

                                                 
49  Zachariasbryggen I avsnitt 31. 
50  ibid. avsnitt 32. 
51  Jf. tvisteloven § 30–3 første ledd, jf. § 29–24 andre ledd andre punktum. 
52  Se Bærug (2017) side 211 – 240. 
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kroner. Beregningen av råtomtverdien baserte seg først og fremst på «sammenlignbare 

tomtetransaksjoner».53 

 

Bruksverdien av bygget for bortfester utgjorde etter dette 334 millioner kroner. Overskjønnet 

ble anket til Høyesterett av bortfester. 

 

 

3.3 Prosessuelle rammer 

Skjønn er en særskilt rettergangsmåte for domstolene, som særlig brukes ved avgjørelser av 

overveiende skjønnsmessig karakter.54 Verdifastsettelse er et typisk eksempel på tema for 

slike avgjørelser.  Reglene om behandlingen av skjønnssaker for domstolene følger 

hovedsakelig av skjønnsprosessloven. Overskjønn er en overprøving av tingrettens skjønn og 

foretas av lagmannsretten, jf. skjl. § 32. Overskjønn kan ankes til Høyesterett, jf. skjl. § 38.  

 

Høyesteretts kompetanse ved ankebehandling av overskjønn er begrenset etter 

skjønnsprosessloven § 38. Etter denne bestemmelsen er det kun feil i rettsanvendelsen og/eller 

saksbehandlingen som kan prøves. Dette preger avgjørelsen blant annet ved at det ikke skal 

foretas noen selvstendig bevisvurdering og at det ikke skal avgis eget skjønn, jf. tvisteloven § 

30–7, jf. skjønnsprosessloven § 38 andre punktum.  

 

I Zachariasbryggen II var det kun anken over rettsanvendelsen som ble tillatt fremmet. 

Spørsmålet for Høyesterett var om lagmannsretten hadde gjort noe feil ved den konkrete 

rettsanvendelsen. Saken ble behandlet av Høyesterett i avdeling, jf. domstolloven § 5 andre 

ledd.  

 

 

3.4 Kritisk analyse 

3.4.1 Innledning 

I Høyesterettsdommen Zachariasbryggen II tok retten stilling til hvordan tomtefesteloven § 41 

andre ledd første punktum skal anvendes. Flertallet og mindretallet var uenige om flere 

grunnleggende forhold knyttet til anvendelsen av regelen i § 41 andre ledd.  

 

Uenigheten gjelder «dels forståelsen av verdsettelsesregelen i tomtefesteloven § 41 andre ledd 

første punktum og dels synet på lagmannsrettens rettsanvendelse».55 Arnøy deler uenigheten 

                                                 
53  Gulating II under «Fradrag for tomteverdien». 
54  Se Lie (2017) side 9. 
55  Zachariasbryggen II avsnitt 82. 
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inn i tre spørsmål:56 1. Skal vederlaget fastsettes med en interesseavveining som bakgrunn? 2. 

Er lagmannsrettens fastsetting av tomteverdien riktig sett hen til bruksverdimetoden? 3. Står 

lagmannsrettens løsning i Gulating II i et problematisk forhold til EMK P1–1? Det første 

spørsmålet gjelder lovtolkningen, mens det andre spørsmålet knytter seg til den konkrete 

anvendelsen av bestemmelsen. Det tredje spørsmålet gjelder forståelsen av våre folkerettslige 

forpliktelser, som også knytter seg til den konkrete rettsanvendelsen. Etter mitt syn 

representerer inndelingen også sakens tre hovedspørsmål. Jeg bruker derfor inndelingen i det 

følgende for å redegjøre for, og vurdere behandlingen av sakens hovedspørsmål. 

 

3.4.2 Skal vederlaget fastsettes med en interesseavveining som bakgrunn? 

I følge flertallet på tre dommere i Zachariasbryggen II «fremgår det av forarbeidene at det er 

en grunnforutsetning at vederlaget skal fastsettes med en interesseavveining som bakgrunn». 

Mindretallet på to dommere mente at § 41 ikke hjemler en slik avveining, og at flertallets 

standpunkt bygget på en feilaktig fortolkning av forarbeidene.  

 

Høyesteretts flertall bygget kravet om en interesseavveining på formuleringer fra 

forarbeidene. Formuleringen uttrykker at man «har (…) meint å leggja til rette for ei 

interesseavveging og vurdering av kva som er ei rimeleg løysing».57 Videre viser flertallet til 

uttalelser om at bortfesteren må være «vel tent» med overtakelse av bygningsmassen, og til en 

grunnleggende forutsetning om å søke mot å «skifte sol og vind likt til båe sider».58 

 

Formuleringene som flertallets begrunnelse bygger på, tilsier at det skal foretas en 

interesseavveining. Formuleringene er ikke knyttet direkte til vederlagsreglene i § 41, men til 

bestemmelsen i § 40 om bortfesters «rett og plikt til overtaking av hus og faste tilskipingar».59 

Bestemmelsen regulerer hvorvidt det skal skje en overtakelse, ikke utmålingen av 

overtakelsessummen ved gjennomføringen av overtakelsen. Førstvoterende påpekte selv at 

formuleringene knytter seg til § 40. Likevel mente flertallet i Høyesterett at uttalelsene må 

anvendes også ved verdsettelsen etter § 41 andre ledd. Standpunktet forklares med at «den 

grunnleggende forutsetningen om å ʻskifte sol og vind likte til båe siderʼ må (…) også få 

betydning for forståelsen av regelen om vederlag i § 41». Utover dette gis det ingen 

begrunnelse for hvorfor forarbeidsuttalelsene er relevante for anvendelsen av 

bruksverdimetoden i § 41.  

 

                                                 
56  Se Arnøy (2019) side 42. 
57  NOU 1993: 29 side 77. 
58  NUT 1971: 3 side 38–39. 
59  Jf. § 40. 
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Mindretallet trakk frem uttalelsen om å «leggja til rette for ei interesseavveging»60, men 

kunne ikke se «at det i NOUen eller i andre forarbeider forutsettes at det samme kriteriet skal 

gis anvendelse ved fastsettelsen av vederlaget i henhold til § 41 andre ledd første punktum».61 

 

I forbindelse med lovtekst finnes det to ulike typer interesseavveininger; én som gjøres av 

lovgiver ved utformingen av loven, og en annen som innarbeides i lovteksten som en 

forutsetning for anvendelsen av loven. Den første foretas altså på lovgivningsstadiet og 

påvirker hvordan lovteksten utformes. Ved den konkrete rettsanvendelsen er denne 

interesseavveiningen allerede gjennomført, og skal altså ikke tas med i rettsanvenderens 

vurderinger. Den andre typen interesseavveining implementeres i lovteksten, slik at det blir 

rettsanvenderens oppgave å foreta den aktuelle avveiningen.  

 

Forarbeidsuttalelsene som flertallet i Zachariasbryggen II viser til, er av den andre typen 

interesseavveining. De knytter seg dermed til en avveining som skal foretas ved den konkrete 

anvendelsen av § 40. Uttalelsene gjelder anvendelsen av det skjønnsmessige kriteriet i § 40 

om at verdier går til spille «i utrengsmål».62 Ordlyden i § 41 forutsetter til sammenligning 

ikke en tilsvarende skjønnsmessig avveining. Paragraf 40 gjelder en nøytral vurdering av 

forhold på begge parters side om hvorvidt det totalt sett er mest rimelig at bygget rives eller 

overtas. Ordlyden knytter seg til rettigheter og plikter for både fester og bortfester. I 

vurderingen kan både hensyn av økonomisk og ikke-økonomisk art være relevante. Videre er 

det naturlig at samfunnsøkonomiske hensyn vektlegges, idet samfunnet har en åpenbar 

interesse i at verdier ikke ødelegges unødig. Her vil vurderingen derfor måtte foretas ut fra 

både bortfesters og festers perspektiv, sammen med eventuelle samfunnsøkonomiske hensyn. 

Ved anvendelsen av § 40 fremstår dermed en balansert tilnærming med en viss grad av 

rimelighetsvurdering som hensiktsmessig.  

 

I § 41 andre ledd går imidlertid lovgiver bort fra det partsnøytrale perspektivet. Ordlyden 

tilsier at man skal finne frem til «verdien (…) for bortfesteren». Det fremgår altså uttrykkelig 

at det er bortfesters perspektiv som skal inntas, og bestemmelsen kan vanskelig forstås på 

noen annen måte enn at det kun er bortfesters perspektiv som skal legges til grunn. Dette ble 

presisert av førstvoterende i Zachariasbryggen II. Flertallet kom til at ordlyden må tolkes som 

at det er «den subjektive verdien for den bortfesteren som eier tomten på 

overtakelsestidspunktet, som er avgjørende», men at det også må «søkes mot mer objektive 

prinsipper». Etter uttalelsen fra førstvoterende er det liten tvil om at bestemmelsen må tolkes 

ut fra bortfesteren sitt perspektiv. Videre er det kun snakk om en økonomisk beregning hvor 

                                                 
60  NOU 1993: 29 side 77. 
61  Zachariasbryggen II avsnitt 89. 
62  Se punkt 2.2.2. 
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målet er å finne frem til en konkret verdi. Et tilsvarende skjønnsmessig element som det som 

ligger i uttrykket «i utrengsmål» i § 40, finnes ikke i § 41 andre ledd. Dette tilsier at det er 

grunnleggende forskjell mellom de to bestemmelsene når det gjelder formålet med 

bestemmelsen og relevante momenter ved anvendelsen. Dette taler for at tolkningsuttalelser i 

forarbeidene knyttet til den ene regelen, ikke har en automatisk overføringsverdi til den andre. 

 

En rimelighetsvurdering ut fra interessene til begge parter synes å samsvare dårlig med 

lovgivers presisering av at det kun er bortfesters perspektiv som skal anvendes når verdien 

skal fastsettes. Ordlyden i § 41 synes dermed å tale for at interesseavveiningen allerede er 

foretatt ved lovgivers utforming av lovteksten, og at den dermed ikke skal foretas ved den 

konkrete rettsanvendelsen. Dette taler imot flertallets standpunkt om at forarbeidsuttalelsene 

knyttet til interesseavveiningen under § 40 har overføringsverdi til bruksverdimetoden i § 41.  

 

På den annen side er det tett sammenheng mellom § 40 og 41, hvilket kan tale for at det 

foreligger overføringsverdi. Førstvoterende i Zachariasbryggen II trekker frem uttalelser fra 

NOU 1993: 29 side 77, som tilsier at kravet om at bortfester må være «vel tent» med 

overtakelse er omfattet av dagens krav om at verdiforspillelsen ikke skal skje «i utrengsmål». 

Utvalgets synspunkt ble fulgt opp i Ot.prp.nr.28 (1995-1996) side 70. I følge utvalget vil «i 

utrengsmål»-kriteriet ikke være oppfylt dersom hensynet til en av partene veier tyngre enn 

hensynet til verdiforspillelsen. Denne balansen påvirkes av verdsettelsen etter § 41 andre ledd. 

Dersom verdsettelsen fører til et resultat som gjør at bortfester ikke er «vel tent» med 

overtakelsen, vil dette kunne medføre at hensynet til bortfester veier tyngre enn hensynet til 

verdiforspillelsen. I et slikt tilfelle vil vilkåret i § 40 om at verdiforspillelsen skjer «i 

utrengsmål» ikke være oppfylt, hvilket innebærer at inngangsvilkåret til verdsettelsesregelen i 

§ 41 andre ikke er oppfylt. Idet anvendelsen av § 41 forutsetter at vilkårene for overtakelse i § 

40 er oppfylt, vil et slikt resultat bryte med lovens system. I Zachariasbryggen I understreket 

Høyesterett at systembetraktninger er av stor vekt ved tolkningen av reglene i tomtefesteloven 

kapittel VII.63 Dette taler for at sammenhengen mellom de to bestemmelsene bør tillegges 

vesentlig vekt ved rettsanvendelsen.  

 

Videre kan sammenhengen mellom dagens regel og regelen i 1975-loven tale for at 

forarbeidsuttalelsene knyttet til § 40 har overføringsverdi til § 41 andre ledd. Ved 

gjennomgangen av forarbeidene i Zachariasbryggen II, trekker førstvoterende frem 

tilknytningen til tomtefesteloven av 1975 og uttrykket «bruksverde (…) for bortfestaren» som 

ble brukt i § 21 femte ledd i 1975-loven.64 Førstvoterende viser til at proposisjonen til dagens 

                                                 
63  Se Zachariasbryggen I avsnitt 23 og 39. 
64  ibid. avsnitt 44. 
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lov, Ot.prp.nr.28 (1995-1996), tilsier at den nye verdsettelsesregelen i § 41 andre ledd er 

tilsvarende regelen i § 21 femte ledd i den gamle loven, men at bruksverdien for bortfesteren 

nå er selve regelen og ikke bare et forhold det skal tas hensyn til.65 Som begrunnelse for den 

økte vektleggingen av verdien for bortfesteren i dagens lov, uttales det i proposisjonen at det 

«vil vera urimeleg å påleggja bortfestaren å overta hus og tilskipingar for ein større verdi enn 

det kan ha for han». Regelen i dagens lov er altså begrunnet med rimelighetsbetraktninger. 

Når lovgiver eksplisitt har gitt uttrykk for at rimelighet er et grunnleggende formål bak 

regelen, tilsier dette at rimelighet også er et relevant hensyn ved den konkrete 

rettsanvendelsen. Dersom anvendelsen av verdsettelsesregelen fører til et urimelig resultat, vil 

dette være i strid med lovgivers hensikt. Dette taler for at det bør foretas en interesseavveining 

ved anvendelsen av § 41 andre ledd.  

 

Som nevnt gjaldt Zachariasbryggen II et atypisk saksforhold ved at bygningsmassens 

bruksverdi var vesentlig høyere enn den tekniske verdien. Ut fra forarbeidene ser det ut til at 

lovgiver har bygget på en forutsetning om at teknisk verdi er høyest, eller at verdiene er 

sammenfallende. Fastsettelse etter bruksverdimetoden fremstår ut fra forarbeidene å være 

ment som et vern av bortfester, for å unngå at bortfester tvinges til å betale en 

overtakelsessum som overstiger det bortfester kan utnytte bygningsmassen for.66 Når 

lovregelen slår ut på en måte som lovgiver ikke ser ut til å ha hatt for øye ved utarbeidelsen av 

loven, kan også dette tale for at det blir større rom for interesseavveining i det konkrete 

tilfellet enn når saksforholdet er mer i tråd med lovgivers normalforutsetning.  

 

Selv om uttalelsene i utgangspunktet knytter seg til § 40, innebærer den nære sammenhengen 

mellom resultatet av verdsettelsen etter § 41 og «i utrengsmål»-kriteriet i § 40, at 

bestemmelsene ikke kan tolkes isolert, men må vurderes i lys av hverandre. Videre taler 

hensynet til å unngå urimelighet, som forarbeidene forutsetter, for å innfortolke en 

interesseavveining ved verdifastsettelsen etter bruksverdimetoden i § 41 andre ledd.  

 

 Etter mitt skjønn ser det ut til at forarbeidsuttalelsene som hjemler den aktuelle 

interesseavveiningen for § 40, har overføringsverdi og betydning for anvendelsen av § 41 

andre ledd. 

 

                                                 
65  Ot.prp. nr. 28 (1995–1996) side 71. 
66  Se Skag (2017) side 254–256. 
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3.4.3 Er lagmannsrettens fastsetting av tomteverdien riktig sett hen til 

bruksverdimetoden? 

3.4.3.1 Innledning 

Høyesteretts flertall i Zachariasbryggen II kom til at verdsettelsen i det andre overskjønnet 

ikke representerte bygningsmassens verdi «for bortfesteren», og opphevet overskjønnet. 

Mindretallet mente at metoden lagmannsretten brukte ved overskjønnet var innenfor 

lovbestemmelsens rammer, og at det derfor ikke forelå noen rettsanvendelsesfeil som kunne 

begrunne oppheving. 

 

Høyesteretts oppgave ved ankebehandlingen var å vurdere om lagmannsretten hadde begått 

rettsanvendelsesfeil. Siden opphevelse krever at det foreligger en feil ved rettsanvendelsen, 

må opprettholdelse forutsette det motsatte: at lagmannsrettens vederlagsfastsettelse var riktig. 

En slik konklusjon, om at den aktuelle vederlagsfastsettelsen var riktig, innebærer ikke 

nødvendigvis at dette er det eneste riktige alternativet for anvendelsen av bruksverdimetoden i 

§ 41 andre ledd.67 Uenigheten på dette punktet mellom flertallet og mindretallet i Høyesterett 

gjaldt dermed om lagmannsrettens fastsetting av tomteverdien er innenfor det tillatte 

handlingsrommet under tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum.  

 

Høyesterett kom til at lagmannsrettens fremgangsmåte ikke var blant de løsninger som kan 

anses som riktige. Førstvoterende pekte på to feil ved lagmannsrettens konkrete anvendelse av 

bruksverdimetoden: 1. At lagmannsretten forlot avkastningsverdimodellen ved verdsettelsen 

av tomten, og 2. At lagmannsretten landet på et urimelig resultat.  

 

3.4.3.2 Anvendelse av avkastningsverdimodellen 

I Gulating II anvendte retten en avkastningsverdimodell kombinert med en råtomtmodell for å 

verdsette bygningsmassen etter bruksverdimetoden. Retten tok utgangspunkt i netto 

utleieverdi av bygg og tomt samlet, som ga en verdi på 374 millioner kroner. Deretter 

verdsatte retten verdien av tomten som råtomt til 40 millioner kroner, og trakk dette ut fra den 

samlede verdien. Resultatet ble en overtakelsessum for bygningsmassen på 334 millioner 

kroner.  

 

Fremgangsmåten innebar ifølge Høyesteretts flertall «å forlate avkastningsmodellen» ved 

verdsettelsen av tomten, hvilket førte «galt av sted».68 Problemet med råtomtmodellen var at 

den hovedsakelig kun bygget på verdien av tilsvarende tomter, og at tomtens 

inntjeningspotensial dermed var så godt som fraværende. Flertallet mente altså at 

                                                 
67  Zachariasbryggen II avsnitt 40. 
68  ibid. avsnitt 66–67. 
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lagmannsrettens verdsettelse ikke tok innover seg alle de nødvendige parametere for å finne 

frem til «verdet (…) for bortfestaren», jf. § 41 andre ledd. 

 

Mindretallet kunne «ikke se at det rettslig sett kan reises innvendinger mot denne 

fremgangsmåten». Ifølge mindretallet var fremgangsmåten «i orden så sant alle relevante 

vurderingskomponenter er reflektert i salgsverdien», hvilket mindretallet mente var tilfellet 

ved verdsettelsen i Gulating II.  

 

Uenigheten gjaldt altså om anvendelsen av råtomtmodellen under avkastningsverdimodellen 

er i tråd med bruksverdimetoden i § 41 andre ledd.  

 

Råtomtmodellen innebærer at verdifastsettelsen av tomten baseres på tomten isolert sett, uten 

påstående bygningsmasse. Man tenker seg altså en hypotetisk situasjon hvor tomten ikke er 

bebygd. 

 

Lovens ordlyd legger ingen føringer for hvordan tomten skal verdsettes. Det er bruksverdien 

av bygningsmassen man skal frem til, men det foreligger ikke noe krav om at det er 

bruksverdien av tomten man skal trekke fra. Ordlyden oppstiller altså ingen skranker mot å 

verdsette tomten og eiendommen som helhet på to ulike måter.  

 

Råtomtmodellen som ble anvendt i Gulating II var ifølge flertallet i Zachariasbryggen II 

dannet etter mønster fra overskjønnet LF-2013-159528. Overskjønnet fra Frostating 

lagmannsrett gjaldt regulering av festeavgift for industrieiendom. Ved overskjønnet fastsatte 

retten festeavgift på grunnlag av omsetningsverdien av tomten som ubebygd råtomt. Retten 

uttalte at «[d]et grunneieren har festet bort er en råtomt, og det er verdien av denne som ligger 

til grunn for festeavgiften.» Ved overskjønnet ble det lagt avgjørende vekt på hva de ulike 

partene hadde tilført festeforholdet, og hvilke forventninger de dermed kunne ha til 

verdiutbytte. Siden bortfesters eiendomsrett er begrenset til selve råtomten, måtte 

festeavgiften ifølge overskjønnet baseres på nettopp denne.  

 

I tilknytning til flertallet i Zachariasbryggen II sitt forslag om et skjønnsmessig fradrag, viste 

mindretallet til en uttalelse i overskjønnet fra Frostating lagmannsrett om at «[d]ersom 

tomteverdien skal baseres på en verdiandel av den bebygde eiendom, vil festerens egne 

investeringer få betydning for tomteverdien, noe som ikke er i samsvar med tomtefestelovens 

system».69 Lagmannsretten brukte systembetraktninger for å begrunne en begrensning av 

                                                 
69  Zachariasbryggen II avsnitt 105. 
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grunneierens verdiutbytte. Mindretallet i Zachariasbryggen II sluttet seg til lagmannsrettens 

uttalelse. 70 

 

Flere systembetraktninger kan tale for å anvende råtomtmodellen. Ved å gå inn i et 

festeforhold, aksepterer bortfester at den kommersielle og økonomiske avkastningsinteressen 

vedkommende har i tomten i løpet av festeperioden, er begrenset til festeavgiften. Bortfester 

velger bort å foreta store investeringer og ta forretningsmessig risiko. Samtidig foretar fester 

investeringer i bygget og tar den risiko dette innebærer, i tillegg til å betale årlig festeavgift til 

bortfester basert på råtomtens verdi. Dette er noe av det som særpreger festeforhold: I stedet 

for å selge eller utnytte tomten selv, velger tomteeier å feste bort tomten slik at fester kan 

benytte den til utbygging, herunder næringsvirksomhet. Tomtefesteinstituttet ivaretar dermed 

samfunnsmessige hensyn, ved å åpne for at grunneiere som ikke har evne eller vilje til å 

bebygge en råtomt, likevel kan få avkastning på tomten i form av festeavgift. 

Systembetraktninger kan altså forsvare anvendelsen at råtomtmodellen. 

 

Som motstykke til ovennevnte overskjønn fra Frostating lagmannsrett, nevnte flertallet i 

Zachariasbryggen II overskjønnet LB-2008-8069. Overskjønnet fra Borgarting lagmannsrett 

gjaldt verdifastsettelse etter tomtefesteloven § 41. Partene var enige om at vederlaget skulle 

fastsettes til det høyeste av teknisk verdi og bruksverdi. Lagmannsretten fant at bruksverdien 

ville være «betydelig lavere enn teknisk nettoverdi», slik lovens system i utgangspunktet 

forutsetter. Det ble derfor ikke aktuelt å verdsette etter bruksverdimetoden i det konkrete 

tilfellet, og det ble ikke foretatt noen konkret utregning basert på § 41 andre ledd. 

Lagmannsretten foretok imidlertid en vurdering av verdifastsettelse etter § 41 andre ledd. Ved 

vurderingen av bruksverdimetoden uttalte retten at det må «gjøres fradrag for den del av 

leieinntektene som kan tilskrives tomten og beliggenheten», og at «dette vil dreie seg om en 

betydelig andel av den samlete leiesummen». Retten påpeker altså at en betydelig andel av 

leieinntektene skriver seg fra tomten og beliggenheten.   

 

Overskjønnet fra Borgarting lagmannsrett illustrerer mangelen ved råtomtmodellen. Modellen 

innebærer at man tar utgangspunkt i hva avtalepartene har bidratt med til festeforholdet, 

hvilket er i tråd med alminnelige formuerettslige prinsipper. I festeforhold er bortfesters 

bidrag begrenset til en råtomt, hvilket kan tale for å anvende råtomtmodellen. Problemet med 

råtomtmodellen er imidlertid at den ikke tar innover seg betydningen av tomten for 

eiendommens inntjeningspotensial. Ved etableringen av et festeforhold sammenføyes to 

eiendommer; bortfesters tomt med festers bygningsmasse. I næringsfesteforhold 

gjennomføres denne sammenføyningen med den hensikt å skape en virksomhet som 

                                                 
70  Zachariasbryggen II avsnitt 106. 
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produserer avkastning på eiendommen. Partene i festeforholdet bidrar med hver sin verdi i 

form av tomt og bygningsmasse. Gjennom næringsvirksomheten kan denne 

sammenføyningen føre til en synergieffekt, hvor verdien av tomt og bygg øker utover det 

potensialet for verdiøkning som ligger i de to separate eiendommene isolert sett.71 Effekten 

kan illustreres gjennom et enkelt regnestykke, hvor 1+1=3. De to verdiene som legges 

sammen, representerer verdiene som ligger i tomt og bygningsmasse. Synergieffekten 

reflekteres i Zachariasbryggen-saken ved at eiendommens bruksverdi er vesentlig høyere enn 

verdien av bygget og tomten isolert sett (altså teknisk verdi og råtomtverdi). Bortfesters 

bidrag i form av en råtomt har dermed betydning for eiendommens inntektspotensial som 

helhet, som tilsier at den merverdien som skapes ved sammenføyningen må fordeles mellom 

fester og bortfester.  

 

Råtomtmodellen reflekterer riktig nok verdien av beliggenheten for tomtens verdi isolert sett, 

hvilket er passende ved et salg av tomten alene. Den reflekterer imidlertid ikke den del av 

merverdien i eiendommen etter sammenføyningen i form av inntekter som stammer fra 

beliggenheten. Når det brukes en avkastningsmodell under bruksverdimetoden etter 

tomtefesteloven § 41 andre ledd, må dette inntjeningspotensialet fordeles mellom fester og 

bortfester, hvilket lagmannsrettens verdsettelse i Gulating II ikke ser ut til å gjøre i 

tilstrekkelig grad.  

 

Videre kan det argumenteres for at råtomtmodellen innebærer at festeren får tilgang til en 

ytterligere gevinst i tillegg til kompensasjon for selve bygningsmassen. Råtomtmodellen, for 

tilfellene der festers vederlag går utover teknisk verdi, innebærer at fester kan kreve vederlag i 

form av andel av fremtidig avkastning etter å ha mottatt avkastning i festekontraktens løpetid. 

Bortfester vil i dette tilfellet måtte kompensere for vederlaget som tilkjennes festeren gjennom 

eiendommens fremtidige avkastning. En slik løsning synes å legge en uforholdsmessig stor 

byrde på bortfester for å realisere dette avkastningspotensialet. 

 

Likevel er det klart at festers innsats knyttet til eiendommen er en vesentlig del av kilden til de 

høye inntektene. Bortfesters rolle gjennom festeperioden er begrenset til mottak av 

festeavgift, mens festers rolle innebærer aktiv forvaltning og drift av bygget og leietakere. 

Verdien av denne innsatsen fra fester er imidlertid tett knyttet til tomtens beliggenhet. Dette er 

den normale situasjonen for næringsvirksomhet hvor avkastningen er avhengig av antall 

besøkende. Det er mulig å tenke seg eksempler hvor en næringsvirksomhet i form av 

restaurantdrift tilbyr noe, for eksempel mat eller lokaler, som er så spesielt attraktivt at 

besøkstallet forblir høyt uavhengig av beliggenhet. Dette forutsetter imidlertid et eksepsjonelt 

                                                 
71  Se Strömgren (2012) side 94. 
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tilbud. Det er dessuten vanskelig å tenke seg at en restaurantdrift kan være helt upåvirket av 

beliggenheten. Festers innsats kan dermed tilsi at det er naturlig at fester tilskrives en større 

del av den aktuelle merverdien, men den kan ikke begrunne at hele merverdien tilskrives 

fester. 

 

Ifølge mindretallet var anvendelsen av råtomtmodellen uproblematisk så lenge den reflekterte 

«alle relevante vurderingskomponenter». Tomtens betydning for inntjeningspotensialet må 

etter mitt skjønn være en slik relevant vurderingskomponent, som ikke reflekteres gjennom 

den aktuelle modellen. Råtomtmodellen innebærer at merverdien som ligger i bygg og tomt 

samlet, mer eller mindre tilskrives fester alene.  

 

Jeg er derfor enig med flertallets standpunkt om at en ren råtomtmodell ikke er forenelig med 

avkastningsverdimodellen under bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 andre ledd. 

 

3.4.3.3 Verdifordelingen mellom fester og bortfester 

Etter flertallets syn i Zachariasbryggen II «illustrerer også lagmannsrettens resultat at 

rettsanvendelsen ikke kan være riktig».72 En del av begrunnelsen for Høyesteretts opphevelse 

av lagmannsrettens overskjønn var altså at fordelingen av eiendommens verdi mellom fester 

og bortfester ikke var riktig.  

 

Høyesteretts mindretall på to dommere var uenig, og mente at resultatet i overskjønnet 

reflekterte «bygningens reelle verdi»73 for bortfesteren.  

 

Uenigheten knyttet seg altså til om overtakelsessummen for bygningsmassen på 334 millioner 

kroner i seg selv representerte en rettsanvendelsesfeil.  

 

Ifølge flertallet i Høyesterett innebar lagmannsrettens løsning at «[f]esteren settes i en 

posisjon ikke ulik en eiers i en salgssituasjon».74 Verdifordelingen ble dermed ansett å være 

feil fordi fester fikk et uforholdsmessig stort utbytte ved overtakelsen, på bekostning av 

bortfester.  

 

Som gjennomgått i punkt 3.3.2.1 ligger det ved næringsfesteforhold en verdi i tomten, og en 

verdi i bygningsmassen. I tillegg kan det skapes en merverdi i eiendommen som helhet, som 

en virkning av sammenføyningen av fester og bortfesters eiendeler. Denne merverdien er altså 

uløselig knyttet til både tomt og bygg. Utfordringen ved anvendelsen av bruksverdimetoden i 

                                                 
72  Zachariasbryggen II avsnitt 72. 
73  ibid. avsnitt 116. 
74  ibid. avsnitt 70. 
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tomtefesteloven § 41 andre ledd er å finne ut hvordan man fordeler denne merverdien mellom 

fester og bortfester. 

 

Tomtefesteloven gir ingen konkret anvisning på hvordan denne fordelingen skal 

gjennomføres. Fordelingen må bero på en vurdering hvor man ser til de forhold som har 

bidratt til den oppnådde bruksverdien, og vurderer hvorvidt de stammer fra fester eller 

bortfester. Videre må disse bidragene, som ikke nødvendigvis utgjør konkrete økonomiske 

størrelser, vektes opp mot hverandre. Vurderingen må nødvendigvis bygge på et visst skjønn, 

men må likevel knytte seg til partenes objektive bidrag.  

 

I Gulating II vurderte retten verdien av å overta et ferdig bygg, i lys av den tiden det ville ta 

for bortfester å oppføre et nytt bygg. Retten trakk også frem betydningen av at det var innført 

byggerestriksjoner, som ville føre til begrensninger dersom bortfester skulle oppført et nytt 

bygg. Disse forholdene ble trukket inn i negativ retning ved verdsettelsen av tomten, og ble 

dermed tilskrevet bygningsmassen som verdi.75 

 

Mindretallet mente at disse forholdene som lagmannsretten trakk inn i negativ retning ved 

verdifastsettingen av tomten, representerte en verdi for bortfester – det at bortfester fikk 

overta en bygning som det ikke ville blitt gitt tillatelse til å bygge i dag, innebar ifølge 

mindretallet en verdi i seg selv ved overtakelsen av bygningsmassen. Fradraget var dermed i 

samsvar med lovens ordlyd om fastsettelse etter verdien «for bortfestaren».76 

 

Det er klart at det ligger en verdi i å overta en bygning som man ikke ville fått tillatelse til å 

bygge på overtakelsestidspunktet på grunn av nye restriksjoner. Ifølge retten i Gulating II 

ville nye restriksjoner «gitt en merkbar reduksjon av utleiearealet, og dermed redusert den 

prisen en kjøper ville vært villig til å betale». Videre ville ikke de gjeldende dispensasjoner 

knyttet til bygget blitt videreført. Som følge av at fester har utnyttet utbyggingsmuligheten før 

restriksjonene ble innført, er disse verdiene tett knyttet til festers bygningsmasse.  

 

Festeforholdets tidsbegrensning må imidlertid trekkes inn i vurderingen av de fradrag 

lagmannsretten foretok i tomteverdien. Festeforholdet i Zachariasbryggen-saken hadde en 

varighet på 25 år, hvilket er en relativt kort periode sammenlignet med det som regnes som 

«vanlig» løpetid for festeforhold.77 Også i et næringseiendomsperspektiv generelt er det snakk 

om en kort periode, idet næringseiendom normalt regnes som langsiktige investeringer, hvor 

tidsperspektivet er betydelig lengre enn 25 år. Verdsettelsesmetoden for næringseiendom 

                                                 
75  Gulating II side 13. 
76  Zachariasbryggen II avsnitt 115. 
77  Se HR-2019-1784-A (30 år), LF-2013-159528 (100 år), LB-2008-8069 (60 år). 
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reflekterer dette, ved at den innebærer en kapitalisering av verdien basert på en 

neddiskontering «til evig tid». Når det gjelder eventuelle byggerestriksjoner som vil kunne 

påvirke eiendommens verdi, vil det ofte ikke være mulig å forutsi når disse vil bli innført. 

Hvorvidt den korte festeperioden på 25 år landet på tidspunktet for innføringen av aktuelle 

byggerestriksjoner eller ikke, synes å ha vært en tilfeldighet som ingen av partene hadde tenkt 

på ved festeforholdets inngåelse. Det fremstår dermed vilkårlig å tilskrive hele denne verdien 

til fester fordi bygningsrestriksjonene tilfeldigvis ble innført i løpet av festeperioden.  

 

Mindretallet i Zachariasbryggen II påpekte at det å tilskrive festeren hele verdien av 

forholdene knyttet til nye byggerestriksjoner, innebærer at «bortfesteren alene belastes for 

risikoen for endring i utnyttelsesmuligheten i festeperioden», men mente likevel at dette var i 

tråd med ordlyden i § 41 andre ledd. I Zachariasbryggen II var det snakk om diverse 

byggerestriksjoner som ville begrenset utbyggingsmulighetene ved oppføringen av et nytt 

bygg i dag. Mindretallet mente at det var i tråd med ordlyden å belaste bortfester alene for 

dette. Tenker man seg et totalt byggeforbud, blir det imidlertid tydeligere at et slikt 

standpunkt ikke kan være holdbart. Dersom man følger lagmannsrettens løsning i Gulating II, 

som mindretallet var enig i, vil man kunne si at en bortfestet hyttetomt i strandsonen er 

verdiløs fordi det ikke er tillatt med utbyggning i dag, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Dette 

ville bryte med det som har vært vanlig oppfatning og det som har vært lagt til grunn i praksis 

om forlengelse og innløsning av slike tomter. Ved inngåelsen av festeavtalen kan det være 

vanskelig eller umulig å forutsi hvordan utviklingen knyttet til byggerestriksjoner og 

bevaringsmessige interesser vil bli. Ser man dette i lys av den relativt sett korte perioden 

bortfester har festet bort tomten sin, fremstår det å belaste bortfesteren alene for denne 

risikoen som en uforholdsmessig fordeling.  

 

Festeforholdets lengde er også relevant for fordelingen av eiendommens avkastningspotensial. 

Som nevnt i punkt 3.3.2.1 innebærer råtomtmodellen i Gulating II at festeren tilkjennes 

mesteparten av eiendommens fremtidige avkastningspotensial. Når det er snakk om et så 

kortvarig festeforhold, fremstår det uforholdsmessig at festeren skal tilgodeses en så stor del 

av eiendommens fremtidige avkastningspotensial. Usikkerheten rundt den reelle inntjeningen 

i fremtiden taler også for at dette blir en uforholdsmessig forfordeling av festeren. Som 

motargument til dette kan det anføres at usikkerheten rundt den fremtidige inntjeningen veies 

opp av den fastsatte yield, som skal reflektere den risiko investeringen utgjør. Yielden kan 

imidlertid ikke anses å veie opp for betydningen av at bortfester kun har disponert tomten i en 

begrenset periode.  

 

På den annen side vil det å tilkjenne bortfester en større del av eiendommens verdi kunne 

innebære at bortfester da får muligheten til å selge eiendommen med gevinst når avviklingen 

er gjennomført. En slik løsning kan fremstå som uforholdsmessig når man tar i betraktning 
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bortfesters passive rolle i eiendommens næringsvirksomhet.78 Likevel har det som nevnt vært 

forutsigbart for fester under hele festeforholdet at retten til å bruke tomten ville opphøre etter 

en relativt kort periode. I motsetning til ved bolig- og fritidsfeste har ikke næringsfestere noen 

berettiget forventning om å kunne forlenge festeforholdet utover avtalt festetid. Avviklingen 

etter 25 år var dermed forventet for begge parter fra tidspunktet for etableringen av 

festeforholdet, hvilket innebærer at festers berettigede forventning til økonomisk utbytte fra 

eiendommen begrenses. Festeren kan ikke ved overtakelse etter § 41 andre ledd, jf. § 40, gjøre 

krav på å bli stilt økonomisk som om festeforholdets utløpstid tenkes borte. En slik løsning vil 

innebære at fester «settes i en posisjon ikke ulik en eiers i en salgsposisjon», hvilket fremstår 

som uforholdsmessig.  

 

Mindretallet mente flertallets standpunkt innebar at resultatet ved verdsettelsen av 

bygningsmassen måtte være nærmere teknisk verdi enn det «tradisjonell bruksverdiutmåling 

vil innebære», og at dette ikke var i tråd med retningslinjene i Zachariasbryggen I avsnitt 33.79 

I det aktuelle avsnittet uttalte Høyesterett at fester kan velge mellom verdsettelse etter teknisk 

verdi eller bruksverdi basert på hva som gir ham «best uttelling». Mindretallets uttalelse ser ut 

til å bygge på at tradisjonell bruksverdiutmåling tilsier bruken av råtomtmodellen under 

avkastningsverdimodellen. Tradisjonell bruksverdiutmåling gir klare retningslinjer for 

hvordan man fastsetter avkastningsverdien av en hel eiendom. Utfordringen ved verdsettelsen 

etter § 41 andre ledd er imidlertid at tradisjonell bruksverdiutmåling ikke gir veiledning for 

hvordan man trekker ut tomtens verdi fra den totale bruksverdien. Dette er en særskilt 

problemstilling som blant annet reiser seg under tomtefesteinstituttet, og kan ikke løses basert 

på tradisjonelle verdsettelsesprinsipper alene. Videre la Høyesterett i Zachariasbryggen I vekt 

på «god balanse mellom ytelsene», hvilket tilsier at verdsettelsen skal føre til et 

forholdsmessig resultat. Flertallets standpunkt i Zachariasbryggen II ser dermed ut til å være i 

tråd med retningslinjene fra Zachariasbryggen I.  

 

Ved vurderingen av verdifordelingen er det også hensiktsmessig å se på hva slags virkninger 

den kan få. En mulig virkning av at bortfester får en større del av eiendommens verdi, i tråd 

med Høyesteretts syn i Zachariasbryggen II, er at bortfestere får et mindre incentiv til å drive 

næringsvirksomhet på festet grunn. Kunnskapen om at en større del av det 

avkastningspotensialet næringsvirksomheten bygger opp, skal tilgodeses grunneier, kan føre 

til at næringsdrivende anser det som mindre gunstig i et forretningsperspektiv å drive 

næringsvirksomhet på festet tomt, og dermed unngår å inngå festeavtaler. For 

næringsdrivende som allerede driver næringsvirksomhet på festet tomt, kan det føre til at 

                                                 
78  Se punkt 3.3.2.1. 
79  Zachariasbryggen II avsnitt 111. 
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innsatsen for å øke eller opprettholde virksomhetens avkastning synker etter hvert som 

festeforholdet nærmer seg utløpet. Risikoen for denne virkningen fremstår imidlertid som 

begrenset, idet fester tjener på virksomhetens avkastning så lenge festeforholdet løper, hvilket 

utgjør et incentiv i seg selv til å drive virksomheten så godt som mulig. Videre vil en positiv 

eller negativ endring i avkastningspotensialet påvirke fester direkte gjennom vederlaget for 

overtakelse, selv om vederlaget prosentvis blir en mindre del av eiendommens totalverdi.  

 

Som nevnt er hensikten med verdsettelsen å fordele den merverdien sammenføyningen av 

tomt og bygningsmasse har medført, på en forholdsmessig måte mellom fester og bortfester. 

Gjennom anvendelsen av råtomtmodellen som retten anvendte i Gulating II, begrenses den 

verdien som tilskrives bortfester til verdipotensialet i tomten uten påstående bygningsmasse. 

Dette innebærer at den aktuelle merverdien i eiendommen tilskrives bortfester alene, hvilket 

er i strid med forutsetningen om en interesseavveining i tomtefesteloven § 41 andre ledd 

første punktum.80 Verdifordelingen synes dermed å utgjøre en rettsanvendelsesfeil.  

 

3.4.4 Står lagmannsrettens resultat i et problematisk forhold til EMK P1–1? 

3.4.4.1 Innledning 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) første tilleggsprotokoll artikkel 1 (P1–1) 

lyder i autentisk engelsk versjon:  

 

«Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. 

No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to 

the conditions provided for by law and by the general principles of international law. 

 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to 

enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance 

with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or pen-

alties.» 

 

P1-1 beskytter mot inngrep i personers «eiendom»81. Bestemmelsen gjelder som norsk lov og 

har ved motstrid forrang foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsloven § 3 jf. 

§ 2. Etter Grunnloven §§ 2 og 92 har norske myndigheter plikt til å respektere og sikre 

menneskerettighetene, herunder ved utøvelsen av lovgivende og dømmende makt.  

 

                                                 
80  Se punkt 3.3.1. 
81  «Possessions» på engelsk (offisielt konvensjonsspråk, i motsetning til norsk). 
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Forholdet til P1–1 nevnes kort av flertallet og mindretallet i Zachariasbryggen II. Flertallet 

behøvde ikke å ta stilling til spørsmålet om konvensjonsstrid, men uttalte likevel at 

lagmannsrettens resultat «står i et problematisk forhold til proporsjonalitetskravet» under P1–

1.82 Mindretallet var uenig, og kunne ikke se at lagmannsrettens overskjønn ville støte mot 

menneskerettighetsbestemmelsen.83 

 

EMK P1–1 har allerede vært gjenstand for behandling på tomtefesterettens område i Norge. I 

2012 avsa Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) dom mot Norge i saken Lindheim 

and others v. Norway. Domstolen kom enstemmig til at den norske lovregelen i 

tomtefesteloven § 33 om forlengelse av festekontrakt på samme vilkår som før, krenket EMK 

P1–1. Bakgrunnen for Lindheim-saken var høyesterettsdommen HR-2007-1594-P (Rollag), 

som bygger på Høyesteretts begrunnelsen i avgjørelsen HR-2007-1593-P (Ullern Terrasse).84 

EMD-dommen tar opp flere problemstillinger som gjør seg gjeldende for Zachariasbryggen 

II, og brukes i det videre som sammenligningsgrunnlag.     

 

Målet med fremstillingen her er å undersøke hvilke føringer EMK P1–1 kan anses å legge for 

anvendelsen av tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum. Gjennom behandlingen 

vurderer jeg risikoen for at Norge kunne blitt felt i EMD dersom mindretallets rettsoppfatning 

ble lagt til grunn i Zachariasbryggen II, slik at lagmannsrettens andre overskjønn ble stående 

som rettskraftig.  

 

I det følgende foretar jeg først noen avgrensninger i punkt 3.3.3.1. Deretter gjennomgår jeg 

hovedvilkårene under P1–1 i punkt 3.3.3.2, før jeg ser på proporsjonalitetsvurderingen i punkt 

3.3.3.3.  

 

3.4.4.2 Avgrensninger 

Norsk er ikke offisielt konvensjonsspråk. Min behandling av P1–1 baseres på engelsk 

konvensjonstekst. 

 

Overtakelse og verdsettelse regulert i kontrakt rammes ikke av P1–1. Som nevnt er de fleste 

sider av næringsfesteforhold regulert i kontrakt. Uavhengig av hvor fornuftige eller rimelige 

kontraktsfestede reguleringer er, omfattes de ikke av P1–1.85 Vurderingen av EMK er dermed 

begrenset til avvikling av næringsfesteforhold regulert av tomtefesteloven.  

 

                                                 
82  Zachariasbryggen II avsnitt 75. 
83  ibid. avsnitt 116. 
84  Se Falkanger (2017) side 8. 
85  HR-2018-1721-A avsnitt 37. 
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EMK P1–1 kan ikke påberopes av offentlige myndigheter, og beskytter dermed kun private 

aktører i egenskap av å være fester eller bortfester. I norske festeforhold har det vært vanlig at 

kommuner opptrer som bortfester. I saken HR-2018-865-S påberopte en kommune seg EMK 

P1–1 i egenskap av å være bortfester. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at 

kommuner ikke er rettighetssubjekter under EMK.  Kommuner kan altså ikke påberope seg 

beskyttelse etter P1–1. Private aktører som har kommuner som avtalemotpart i festeforhold er 

imidlertid beskyttet av bestemmelsen.  

 

3.4.4.3 Hovedvilkår 

Etter praksis fra EMD er vurderingen av brudd på EMK P1–1 delt inn i seks hovedspørsmål:86   

 

1. Foreligger det en eiendomsinteresse som beskyttes av bestemmelsen?  

2. Er det snakk om et inngrep i den aktuelle eiendomsinteressen?  

3. Hvilken av reglene i bestemmelsen faller inngrepet inn under?  

4. Foreligger det tilstrekkelig hjemmel for inngrepet?  

5. Følger inngrepet et legitimt formål?  

6. Er inngrepet proporsjonalt?  

 

Spørsmålene reflekterer vilkårene som drøftes for å vurdere om det foreligger 

konvensjonsbrudd.  

 

I Zachariasbryggen II uttalte Høyesterett seg om forholdet mellom resultatet i Gulating II og 

proporsjonalitetskravet etter P1–1. For at det skal være nødvendig å vurdere 

proporsjonalitetskravet, må de andre vilkårene for brudd på eiendomsvernet i spørsmål 1–5 

være oppfylt. Høyesteretts uttalelse ser dermed ut til å bygge på en forutsetning om at det kan 

være snakk om et inngrep i en beskyttet eiendomsinteresse. Retten presiserer imidlertid ikke 

hva som utgjør eiendomsinteressen eller hva inngrepet går ut på. 

 

Verdsettelse etter tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum knytter seg til 

eiendomsretten til festere og bortfestere. Eiendomsinteressen i denne sammenheng må dermed 

være festers og bortfesters respektive eiendommer, henholdsvis bygningsmassen og tomten. 

Siden eiendommene er føyd sammen, utgjør eiendomsinteressen en abstrakt størrelse i form 

av den verdien som ligger i tomten og bygningsmassen.  

 

                                                 
86  Se Perdigão v. Portugal avsnitt 57–79, James and others v. The United Kingdom avsnitt 39–50, Chinnici v. 

Italy avsnitt 30–34. 
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Selve inngrepet må som utgangspunkt være eiendomsavståelsen av festers bygningsmasse 

som følger av § 40. Ved overtakelse etter § 40 kan det imidlertid tenkes flere mulige 

typetilfeller som kan utgjøre inngrep i eiendomsretten. Det klareste eksempelet er der fester 

tvinges til å avstå sin eiendom, altså bygningsmassen, til bortfester, basert på krav fra 

bortfester. Dette innebærer et inngrep i festers eiendomsinteresse. I Sporrong and Lönnroth v. 

Sweden etablerte EMD at P1–1 inneholder tre separate regler: avståelsesregelen, 

kontrollregelen og prinsippregelen. Avståelsesregelen, også omtalt som 

ekspropriasjonsregelen87, ligger i den andre setningen i P1–1. Regelen tilsier at ingen skal 

fratas sin eiendom, med mindre bestemte vilkår er oppfylt. Dersom fester tvinges til å avstå 

bygningsmassen til bortfester, faller dette inn under avståelsesregelen.88  

 

Høyesteretts vurdering av P1–1 i Zachariasbryggen II knytter seg imidlertid til bortfesters 

eiendomsrettsvern. Det er mindre åpenbart at festers avståelse av bygningsmassen til 

bortfester, kan innebære et inngrep overfor bortfester. Det er fester som avstår eiendom, mens 

bortfester mottar eiendom.  

 

Avståelsesregelen i § 40 må imidlertid ses i sammenheng med verdsettelsesregelen i § 41 

andre ledd. Ved verdifastsettelsen etter § 41 andre ledd er det en negativ korrelasjon mellom 

verdien av tomten og verdien av bygningsmassen. Dette betyr at en høyere verdsettelse av 

tomten, medfører en lavere verdi for bygningsmassen, og motsatt. Dersom bygningsmassen 

verdsettes for høyt, vil dette innebære en formuesforskyvning av verdien som ligger i tomten 

fra fester til bortfester. Konsekvensen av dette blir i realiteten at bortfester må betale for sin 

egen eiendom ved overtakelsen av festers eiendom. Gjennom bestemmelsen kontrolleres 

bortfesters utøvelse av eiendomsretten, og forholdet kan dermed anses å falle inn under den 

såkalte kontrollregelen i andre ledd i P1–1. Dette kan tenkes å utgjøre et inngrep i P1–1s 

forstand. Dersom kontrollregelen ikke kommer til anvendelse, kan det tenkes at forholdet kan 

subsumeres under prinsippregelen. I utgangspunktet har inngrepsklassifiseringen etablert i 

Sporrong-saken betydning for prøvingsintensiteten ved proporsjonalitetsvurderingen. På 

grunn av sammensatte faktum og kompliserte rettslige problemstillinger, kan det imidlertid 

være vanskelig å subsumere saker under en bestemt regel. I slike tilfeller har EMD valgt å 

vurdere saken etter den generelle regelen om retten til respekt for eiendomsrett, altså 

prinsippregelen.89 De tre reglene kan ikke tolkes isolert, og praksis fra EMD tyder på at 

rettsutviklingen går i retning av at skillet mellom reglene har redusert betydning. Hvorvidt det 

er fester eller bortfester som opptrer som klager ser dermed ikke ut til å ha avgjørende 

betydning.  

                                                 
87  Se Bertelsen (2011) side 390. 
88  Se Sporrong and Lönnroth v. Sweden avsnitt 61. 
89  Se Beyeler v. Italy avsnitt 106. 
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Ved overtakelse etter § 41, jf. § 40 er det partene selv som krever overtakelse. I 

Zachariasbryggen-saken krevde både fester og bortfester overtakelse, og saksforholdet er 

dermed atypisk ved at bortfester selv krevde at tiltaket som ga opphav til selve inngrepet 

skulle gjennomføres. Dette er et ytterligere forhold som gjør det mindre klart at det er snakk 

om et inngrep i P1–1 sin forstand. 

 

Verdsettelsesregelen i § 41 kan imidlertid medføre at overtakelsen etter § 40 må skje på 

forutsetninger som strider mot fester og/eller bortfesters ønske. I Zachariasbryggen II krevde 

bortfester overtakelse, men etter en annen verdsettelsesregel enn § 41 andre ledd første 

punktum, som retten anvendte i Gulating II. Anvendelsen av verdsettelsesregelen i Gulating II 

førte ifølge bortfester til en uforholdsmessig formuesforskyvning. Dersom verdsettelsen fører 

til en formuesforskyvning, kan dette medføre at overtakelsen utgjør et inngrep, selv om 

bortfester selv har krevd at overtakelsen skal gjennomføres. Dette må utgjøre det aktuelle 

inngrepet som flertallet i Zachariasbryggen II ser ut til å bygge uttalelsen om P1–1 på.  

 

Vederlagsfastsettelsen etter § 41 andre ledd påvirker dermed både bortfesters og festers 

eiendomsrett, og ser ut til å kunne utgjøre et inngrep i sammenheng med overtakelsesregelen i 

§ 40. Tomtefesteloven § 41, jf. § 40 utgjør tilstrekkelig hjemmel for inngrepet. Formålet med 

regelsettet er å unngå unødvendig verdiforspillelse av hensyn til samfunnsøkonomiske 

grunner, samtidig som man opprettholder balanse i kontraktsforholdet mellom fester og 

bortfester. Formålene er legitime. Spørsmålet blir om inngrepet er proporsjonalt.90 

 

3.4.4.4 Proporsjonalitetsvurderingen 

P1–1 inneholder ikke noe eksplisitt proporsjonalitetskrav. Kravet innfortolkes i bestemmelsen 

under henvisning til at «[t]he search for this balance is inherent in the whole of the convention 

and is also reflected in the structure of Article 1», jf. Sporrong and Lönnroth v. Sweden 

avsnitt 69.   

 

Proporsjonaliteten av overtakelsen etter tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum, jf. § 

40 knytter seg til hvilken sum bortfester må betale for bygningsmassen. Ved Høyesteretts 

behandling i Zachariasbryggen II ble kun bortfesters anke over rettsanvendelsen knyttet til 

vederlagsberegningen tillatt fremmet. Festers avledede anke over lagmannsrettens fastsettelse 

av vederlaget ble ikke tatt til behandling. Høyesteretts vurdering av forholdet til P1–1 er altså 

begrenset til betydningen av verdifastsettelsen i Gulating II overfor bortfester.  

                                                 
90  Se blant annet Kjølbro (2010) side 923–974 og Bertelsen (2011) side 380–401 for en grundig behandling av 

EMK P1–1. 
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I EMD-dommen Hutten-Czapska v. Poland uttalte retten at proporsjonalitetskravet innebærer 

at det må være «a reasonable relation of proportionality between the means employed and the 

aim sought to be realised». I dette ligger et krav om rimelig balanse mellom den generelle 

samfunnsinteressen og behovet for beskyttelse av individets grunnleggende rettigheter. I 

Hutten-Czapska-dommen spesifiserte retten at den konkrete vurderingen for å avgjøre om det 

foreligger brudd på kravet til proporsjonalitet er hvorvidt klageren må bære en 

«disproportionate and excessive burden».91 Dette kriteriet er benyttet i senere saker, herunder 

Lindheim-saken.92 I høyesterettsdommen HR-2016-304-S93 om innløsning av festetomt 

bruker retten formuleringen «individual and excessive burden» med henvisning til EMD-

dommen Chinnici v. Italy94. Denne formuleringen er brukt i flere andre EMD-dommer og 

innebærer samme vurderingstema.95 I det videre bruker jeg formuleringen «individual and 

excessive burden». 

 

Formålet med overtakelsesregelen i § 40 er å unngå unødvendig verdiforspillelse av 

samfunnsøkonomiske hensyn. Formålet med verdsettelsesregelen i § 41 er å balansere festers 

og bortfesters rettigheter. I utgangspunktet ser regelsettet ut til å legge til rette for en slik 

balansering som forutsettes av proporsjonalitetskravet. Resultatet i Gulating II innebar 

imidlertid at eiendommens merverdi som følge av sammenføyningen i form av 

avkastningspotensial ble tilskrevet fester alene, slik at bortfester måtte betale en høyere sum 

enn dersom merverdien hadde blitt fordelt. Dette kan tale for at anvendelsen av regelsettet i 

dette tilfellet likevel førte til at bortfester måtte bære en «individual and excessive burden».  

 

I Lindheim-dommen la retten vekt på at myndighetene ikke hadde foretatt en særskilt 

vurdering av om tomtefesteloven § 33 ga rimelig balanse mellom partenes interesser. Dette 

står i motsetning til overtakelsen og verdsettelsen etter §§ 40 og 41 andre ledd, hvor 

regelsettet nettopp er et forsøk på å balansere partenes rettigheter ved å sikre at 

overtakelsessummen reflekterer det bortfester kan utnytte bygningsmassen for. Dette taler for 

at inngrepet er proporsjonalt.  

 

Et annet moment som ble vektlagt av EMD i Lindheim-dommen, var at det ikke forelå en 

«fair balance» mellom bortfesternes og festernes interesser, hensett til markedsverdien av 

                                                 
91  Se Hutten-Czapska v. Poland avsnitt 167. 
92  Se Lindheim m.fl. mot Norge avsnitt 119–120. 
93  Se HR-2016-304-S avsnitt 44–46. 
94  Se Chinnici mot Italia avsnitt 32. 
95  Se Sporrong and Lönnroth v. Sweden avsnitt 73, James and others v. The United Kingdom avsnitt 50, Per-

digão v. Portugal avsnitt 67 og Depalle v. France avsnitt 38. 
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tomten og den årlige festeavgiften som festerne måtte betale.96 Overført til Gulating II kan det 

tenkes at verdsettelsen medførte en så høy verdi for festers bygningsmasse, på bekostning av 

verdien for bortfesters tomt, at det ikke var en «fair balance» mellom partenes interesser. 

Videre la EMD i Lindheim-dommen vekt på at den lave festeavgiften hadde «no relation to 

the actual value of the land»97. Idet det ikke forelå tilstrekkelig tungtveiende grunner til å 

begrunne en så lav festeavgift, var regelen i strid med proporsjonalitetskravet. I 

Zachariasbryggen II kom Høyesterett til at lagmannsrettens verdifastsettelse ikke reflekterte 

bygningsmassens bruksverdi for bortfester, hvilket kan tale for at overtakelsessummen ikke 

reflekterte «the actual value» av tomten. Disse forholdene taler for at inngrepet ikke er 

proporsjonalt.  

 

I motsetning til i Lindheim-saken baserte imidlertid verdsettelsen i Gulating II seg på nettopp 

markedsverdien av tomten. Selv om det kan argumenteres for at det ikke var tilstrekkelig 

balanse mellom partene og at resultatet ikke reflekterte tomtens reelle bruksverdi, er det en 

vesentlig forskjell mellom verdispriket som forelå i Lindheim-saken, og ubalansen som forelå 

ved resultatet i Gulating II. Videre var det i Lindheim-saken snakk om en bevisst begrensning 

av bortfesters rettigheter fra myndighetenes side. Til sammenligning var Gulating II et reelt 

forsøk på å finne frem til riktig bruksverdi, i tråd med en lovbestemmelse utformet med det 

formål å skape balanse mellom partene. Det var dermed ikke snakk om noen tilsvarende 

begrensning fra det offentlige som i Lindheim-saken. Dette taler for at resultatet i Gulating II 

ikke står i et problematisk forhold til proporsjonalitetskravet.  

 

Videre tyder praksis fra EMD på at domstolen er mer tilbakeholden i overprøvingen dersom 

saken springer ut av en konflikt mellom private rettssubjekter. I saken Gustafsson v. Sweden 

kom EMD til at det ikke forelå brudd på P1-1, og pekte i begrunnelsen på at faktum i saken 

«concerned exclusively relationships of a contractual nature between private individuals».98 

Lindheim-saken gjaldt riktig nok en konflikt mellom private parter, og illustrerer dermed at 

det kan bli snakk om konvensjonsbrudd dersom disproporsjonaliteten er tilstrekkelig 

vesentlig. Det må likevel antas at det kreves større grad av disproporsjonalitet for å konstatere 

konvensjonsbrudd i slike tilfeller. Zachariasbryggen-sakskomplekset gjelder et 

kontraktsforhold mellom to private, næringsdrivende parter, hvilket taler for at EMD ville 

vært tilbakeholden ved en eventuell overprøving av saken. 

 

                                                 
96  Se Lindheim and others v. Norway avsnitt 128. 
97  Se Lindheim and others v. Norway avsnitt 129. Se også Urbárska Obec Trenčianske Biskupice v. Slovakia 

avsnitt 144. 
98  Se Gustafsson v. Sweden avsnitt 60. 
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I HR-2016-304-S tok Høyesterett stilling til hvorvidt en av tomtefestelovens innløsningsregler 

var i strid med EMK P1–1. I vurderingen trakk Høyesterett frem tolkningsuttalelser fra James 

and others v. The United Kingdom. Retten poengterte at beskyttelsen under P1-1 har blitt 

sterkere siden James-dommen, jf. Eirik Bjørges gjennomgang i vedlegg 2 til NOU 2013: 11 

side 107-122, men at saken likevel er særlig relevant på grunn av høy grad av 

sammenlignbarhet mellom rettsforholdene. Dommen har dermed overføringsverdi til 

vurderingen av dagens tomtefesteregler. I høyesterettsdommen sluttet retten fra James-

dommen «at P1-1, i rettsforhold som dette, åpner for at lovbestemte vederlagsregler – ut fra 

rettferdighetsbetraktninger – kan baseres på en fordeling av verdier mellom kontraktspartene 

som avviker fra de formelle eierforholdene og uttrykkelige bestemmelser i kontrakten.»99 

Høyesterett uttalte altså eksplisitt at det ikke er problematisk etter EMK P1–1 å fordele 

verdier i tomtefesteforhold i strid med de formelle eierforholdene. Retten påpekte at dette 

særlig gjelder fordi det er snakk om «et politisk felt med komplekse problemstillinger, hvor 

det lett vil være sterke interessemotsetninger».100 Slike forhold taler for at nasjonale 

myndigheter er bedre egnet til å foreta de aktuelle vurderingene, og at de derfor innrømmes en 

videre skjønnsmargin.  

 

Et viktig moment ved proporsjonalitetsvurderingen er hvor hardt inngrepet rammer klageren. 

Resultatet i Gulating II innebærer en ubalanse mellom partene, idet bortfesters del av 

merverdien i eiendommen tilskrives fester alene. Virkningen av dette er at bortfesteren får en 

mindre økonomisk gevinst ved overtakelsen, enn dersom bygningsmassen hadde blitt verdsatt 

lavere. Dersom man ser på forholdet mellom fester og bortfester isolert, er det klart at 

overtakelsessummen rammer bortfester hardere enn fester, idet fester tilskrives en vesentlig 

større verdi av verdiøkningen for eiendommen som helhet. Likevel innebærer verdsettelsen at 

tomten tilskrives en verdiøkning på 10 millioner kroner fra tidspunktet for bortfesters kjøp av 

tomten til overtakelsestidspunktet syv år senere. Det er dermed vanskelig å argumentere for at 

bortfester rammes hardt dersom man ser på saksforholdet og dets økonomiske konsekvenser i 

et større perspektiv. Etter mitt syn fremstår det som lite sannsynlig at EMD ville ansett 

lagmannsrettens avgjørelse for å innebære et konvensjonsbrudd på grunn av en ubalanse i 

andel av verdiøkning mellom to private næringsdrivende parter. Generelt antas det at EMD 

innrømmer statene en videre skjønnsmargin ved anvendelsen av P1-1 enn den som normalt 

praktiseres ved proporsjonalitetsvurderingen under EMK artikkel 8-11, hvilket underbygger 

en lavere risiko for fellelse i EMD.101 

 

                                                 
99  HR-2016-304-S avsnitt 49. 
100  ibid. avsnitt 50. 
101  Se Lorenzen m.fl. (2011) side 1229. 
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Videre tyder praksis fra EMD på et økt fokus på nasjonale domstolprosesser og hvorvidt 

saken har blitt underlagt forsvarlig behandling.102 Uavhengig av om lagmannsrettens 

avgjørelse anses som «riktig» eller ikke, fremstår overskjønnet forsvarlig og tilstrekkelig 

begrunnet. Dissensen i Høyesterett illustrerer at rettsanvendelsen er krevende, og det er ingen 

forhold ved lagmannsrettens avgjørelse som gjør at den fremstår vilkårlig. Begrunnelsen og 

resultatet i Gulating II fremstår altså som forsvarlig, hvilket taler ytterligere for at EMD ville 

innrømmet domstolene en vid skjønnsmargin ved vurderingen av forholdet til P1-1.  

 

Etter mitt skjønn synes verdsettelsen i Gulating II ikke å være i strid med EMK P1-1.   

 

 

3.5 Prejudikatverdi 

Zachariasbryggen II er det første prejudikatet for den konkrete anvendelsen av 

verdsettelsesregelen i tomtefesteloven § 41 andre ledd første punktum.  

 

Begrepet "prejudikat" er ikke definert i norsk rett.103 Generelt anses høyesterettsdommer for å 

ha prejudikatvirkning på grunn av Høyesteretts funksjon og posisjon i det norske 

domstolhierarkiet: Høyesterett dømmer i siste instans, jf. Grl. 88. De lavere instanser er 

forpliktet til å følge retningslinjene Høyesterett gir gjennom sine domsavsigelser, og risikerer 

overprøving og oppheving dersom de ikke følger opp retningslinjene. Skoghøy tolker 

begrepet prejudikat som Høyesterettsavgjørelser som tillegges selvstendig rettskildeverdi.104 

Etter mitt syn reflekterer denne tolkningen hvilken funksjon prejudikater har, og innebærer en 

hensiktsmessig avgrensning mot øvrige domstolsavgjørelser. Jeg legger derfor Skoghøys 

forståelse til grunn. 

 

Hvor stor prejudikatverdi den enkelte Høyesterettsdom har avhenger av flere parametere: hvor 

mange høyesterettsdommere som er satt til å behandle saken, om avgjørelsen er enstemmig 

eller avsagt under dissens, om en eventuell dissens er skarp, hvor klar avgjørelsens ratio 

decidendi er og hvor grundig den er.105 Opplistingen er ikke uttømmende.  

 

Zachariasbryggen II ble avsagt i avdeling med fem høyesterettsdommere, hvorav to av fem 

dissenterte mot både begrunnelsen og resultatet i saken. Mindretallets dissens er skarpt 

formulert, og det fremstår som at høyesterettsdommerne var uenige om flere grunnleggende 

forhold knyttet til den konkrete rettsanvendelsen. Dette illustrerer problemet med dagens 

                                                 
102  Se Sørensen (2014) side 349 og Rui (2013) side 29–54. 
103  Se Nygaard (2004) side 75. 
104  Se Skoghøy (2018) side 106. 
105 Se Mestad (2019) side 89–95 og Nygaard (2004) side 321–324. 
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rettstilstand: avviklingsreglene i tomtefesteloven kapittel VII er uklare og vanskelige å 

anvende i praksis. Når Høyesterettsdommere er uenige om den konkrete anvendelsen, er det 

ingen tvil om at rettsanvendere i form av festere og bortfestere også må oppfatte loven som 

utfordrende å tolke og anvende.  

 

Flertallets votum avklarer flere grunnleggende utgangspunkter for anvendelsen av den 

aktuelle verdsettelsesregelen. For det første tilsier dommen at det skal foretas en 

interesseavveining ved den konkrete verdsettelsen. Denne interesseavveiningen innebærer 

også at det må være en viss grad av forholdsmessighet mellom partene og deres bidrag ved 

fordelingen av eiendommens verdi mellom fester og bortfester. Videre fastslår dommen at 

avkastningsmodellen som ble brukt i Gulating II under bruksverdimetoden, ikke kan 

kombineres med en ren råtomtmodell. En slik fremgangsmåte vil ifølge Høyesterett føre til at 

fester tilskrives verdier som tilhører bortfester i form av tomt og beliggenhet.  

 

Disse utgangspunktene må regnes som avklart for verdsettelsen etter § 41 i nye saker.  

 

I saken LB-2017-3687 måtte lagmannsretten avgjøre om et næringsbygg på festet tomt skulle 

verdsettes etter tomtefesteloven § 41 første eller andre ledd. Den aktuelle festekontrakten 

regulerte at bortfester skulle overta bygningsmassen ved kontraktens utløp, slik at ingen av 

partene eksplisitt hadde krevd overtakelse etter § 40. Zachariasbryggen II ble avsagt etter at 

overskjønnsforhandlingene for lagmannsretten ble avsluttet, men ble, i overensstemmelse med 

partene, likevel brukt i rettens drøftelse. Ved vurderingen la retten avgjørende vekt på den 

interesseavveining som ble foreskrevet i Zachariasbryggen II, og kom til at den tilsa 

anvendelse av § 41 første ledd, idet bruksverdimetoden ville føre til et urimelig resultat. 

Overskjønnet ble anket til Høyesterett, men ble ikke tillatt fremmet.106 Avgjørelsen illustrerer 

at Zachariasbryggen II har selvstendig rettskildeverdi for anvendelsen av tomtefesteloven § 

41.  

 

Spørsmålet er hvilken veiledning høyesterettsdommen har bidratt med for den videre 

prosessen av verdsettelsen. Flertallet drøftet ikke inngående noen konkrete 

verdsettelsesmodeller, men uttalte at det kunne være «hensiktsmessig å gjøre et 

skjønnsmessig anslag over hvor stor del av inntektspotensialet som skriver seg fra 

henholdsvis bygning og tomten». Førstvoterende påpekte selv at «et slikt anslag er vanskelig 

og usikkert», men mente at forarbeidenes forutsetning om skjønnsmessig fastsetting ut fra 

rimelighet «nødvendiggjør nokså grove og til dels usikre anslag».107 

                                                 
106  HR-2018-848-U. 
107  Zachariasbryggen II avsnitt 77. 
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Slike «grove og til dels usikre anslag» er først og fremst begrenset til tilfeller der bruksverdien 

overstiger bygningens tekniske verdi etter § 41 første ledd. Dersom bruksverdien er lavere 

enn teknisk verdi og begge parter krever overtakelse, vil vederlaget fastsettes etter teknisk 

verdi, som er en langt mer praktikabel verdsettelsesmetode. Dersom det kun er fester som 

krever overtakelse i samme situasjon, vil bruksverdien kunne fastsettes ved bruk av 

råtomtmetoden, fordi overtakelsessummen da begrenses til et vederlag under teknisk verdi, 

hvilket ikke er urimelig for bortfester. Det er altså kun ved den atypiske situasjonen hvor 

bruksverdien overstiger teknisk verdi at rettsanvenderen blir nødt til å foreta et så vanskelig 

og usikkert skjønn. Dette kan tilsi at utfordringen ved en slik skjønnsmessig vurdering er 

begrenset til en mindre gruppe tilfeller, og at problemet i seg selv ikke er så stort.   

 

På den annen side er det ikke vanskelig å se for seg at et lignende tilfelle dukker opp igjen. På 

grunn av økningen i eiendomspriser, herunder leiepriser, i løpet av de siste 10–15 årene vil 

avkastningen fra næringseiendom lett kunne bli høy. Dersom et næringsbygg er oppført på en 

tomt med attraktiv beliggenhet, vil dette typisk føre til høye inntekter. Da vil bruksverdien 

kunne bli vesentlig høyere enn teknisk verdi, også uten at det foreligger byggerestriksjoner. 

Dette tilsier at det er et behov for en praktikabel verdsettelsesmetode, som gjør at 

næringsdrivende har mulighet til å forutberegne sin rettsstilling med en viss margin. Med så 

stor grad av skjønn som forslaget til flertallet i Zachariasbryggen II forutsetter, er det en risiko 

for at kommende skjønn og overskjønn i tilsvarende situasjoner vil føre til vilkårlige og 

sprikende resultater.  

 

Et hensyn bak prejudikatlæren er å sikre presise rettsregler for å øke borgernes rettssikkerhet 

ved at de har mulighet til å forutberegne sin rettsstilling. I tillegg er det et hensyn i seg selv at 

like tilfeller skal behandles likt, altså å sikre likhet for loven. På grunn av den usikkerhet 

knyttet til utfallet av fremtidige saker som gjenstår etter Zachariasbryggen II, kan det 

argumenteres for at høyesterettsdommen ikke oppfyller alle hensynene bak prejudikatlæren.  

 

I dommen HR-2019-1784-A tok Høyesterett stilling til anvendelsen av regelen i 

tomtefesteloven § 40. Høyesterett opphevet lagmannsrettens overskjønn. Saken gjaldt et 

næringsfesteforhold på Alnabru, hvor Oslo kommune hadde festet bort den aktuelle tomten til 

oppførelse av lagerbygg. Ved avviklingen av festeforholdet ønsket Oslo kommune å benytte 

området til et annet formål enn næringsdrift, og ønsket derfor at fester skulle fjerne 

bygningsmassen. Partene var enige om at fjerning ville føre til «verdispille», jf. § 40. 

Uenigheten gjaldt om verdiforspillelsen ville skje «i utrengsmål».  

 

Ved lagmannsrettens overskjønn LB-2018-147038 kom retten til at bortfester pliktet å overta 

bebyggelsen, og betale et vederlag for bygningsmassen på 12 millioner kroner. Høyesterett 
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opphevet overskjønnet på grunnlag av at lagmannsrettens interesseavveining var mangelfull. 

Retten pekte på at interesseavveiningen la for mye vekt på rent økonomiske forhold, og ikke 

tok tilstrekkelig hensyn til partenes individuelle, konkrete interesser. Ved vurderingen av 

rettsanvendelsen understreket Høyesterett lovens utgangspunkt ved avviklingen i § 39: «at 

eieren skal ha tomten tilbake slik den var før leieforholdet ble innledet».108 I denne 

forbindelse nevnte førstvoterende tolkningen av avviklingsreglene i Zachariasbryggen II, og 

distanserte seg fra standpunktet om at det normalt er unntaket i § 40 som kommer til 

anvendelse. I følge retten var det i dette tilfellet, med en tidsbegrenset festeavtale i et 

næringsforhold, «grunn til å understreke det rettslige utgangspunktet» om at bortfester skal ha 

tilbake tomten uten bygningsmasse som fester har ført opp.109 

 

Det interessante ved denne understrekingen av hovedregelen er at festeavtalen i 

Zachariasbryggen II også gjaldt et næringsfesteforhold, og i tillegg hadde kortere festetid (25 

år mot 30 år). Dette burde tilsi, i motsetning til slik Høyesteretts uttalelse i den siste saken 

fremstår, at det var større grunn til å «understreke det rettslige utgangspunktet» i 

Zachariasbryggen II, enn i den siste Høyesterettsdommen. Hvis det er mer normalt med 

avvikling og fjerning av bebyggelsen, må det kunne virke inn på festerens forventning om å få 

betalt for fremtidig inntektsstrøm. Høyesteretts understreking av hovedregelen kan dermed 

også ha betydning for verdsettelsen etter § 41.  

 

De motstridende uttalelsene i Høyesteretts avgjørelser avsagt med kort mellomrom i tid, 

bekrefter at det fortsatt er usikkerhet knyttet til den konkrete anvendelsen av 

avviklingsreglene i tomtefesteloven. Festeforholdet på Alnabru venter per i dag på nytt 

overskjønn i lagmannsretten, og det er ikke utenkelig at det gjenstår flere 

domstolsbehandlinger etter det neste overskjønnet.  

                                                 
108  HR-2019-1784-A avsnitt 35. 
109  ibid. avsnitt 36. 
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4 Gulating III (LG-2018-2300) 

 

4.1 Innledning 

Etter at Høyesterett i Zachariasbryggen II opphevet lagmannsrettens andre overskjønn, måtte 

retten gjøre et nytt forsøk på å verdsette bygningsmassen på den aktuelle tomten uten å ta med 

tomtens verdi.  

 

Tvisteloven § 30-3 første ledd, jf. § 29-24 andre ledd andre punktum oppstiller prosessuelle 

rammer for lagmannsrettens behandling etter opphevelse i Høyesterett. I følge § 30-3 skal 

retten ved den fortsatte behandling av saken «følge den rettsoppfatning som lå til grunn for 

[Høyesteretts] opphevelse». I Gulating III var lagmannsretten altså forpliktet til å rette opp de 

feil som ifølge Høyesterett ble begått i Gulating II, og implementere Høyesteretts 

retningslinjer for rettsanvendelsen.  

 

 

4.2 Interesseavveining 

I Zachariasbryggen II fastslo Høyesterett at det skal foretas en interesseavveining ved 

vederlagsfastsettelsen etter tomtefesteloven § 41 andre ledd. Balanseringen av partenes 

interesser er altså ifølge Høyesterett et relevant moment ved rettsanvendelsen. Ved 

lagmannsrettens tredje overskjønn uttalte retten at «resultatet skal være rimelig for begge 

parter og [bortfester] skal være vel tjent med å innløse [fester] sin eiendom». Ut fra rettens 

formulering, kan det se ut til at interesseavveiningen som ifølge Høyesterett skal inngå som et 

moment ved rettsanvendelsen, i stedet blir gjort til rettsregelen og det grunnleggende 

utgangspunktet ved vederlagsfastsettelsen.  

 

Målet ved anvendelsen av bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 andre ledd er å finne 

frem til bruksverdien av bygningsmassen for bortfester. Rettsregelen viser altså til en 

økonomisk størrelse som man skal beregne seg frem til. Høyesteretts avgjørelse i 

Zachariasbryggen II gir anvisning på at en interesseavveining skal være del av denne 

rettsregelen, for å komme frem til riktig økonomisk verdi. Dommen kan imidlertid ikke 

forstås som at interesseavveiningen skal utgjøre selve regelen. Avveiningen må dermed 

fortsatt begrenses til å utgjøre et moment i rettsanvendelsen. 

 

Gjennom måten lagmannsretten formulerer utgangspunktet for verdsettelsen med hovedvekt 

på interesseavveiningen, kan det se ut til at denne balanseringen av rimelighet mellom partene 

har fått en større rolle ved den konkrete rettsanvendelsen enn det Høyesterett hadde tiltenkt. 
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4.3 Verdifordeling mellom bygg og tomt  

Ved Gulating III valgte lagmannsretten å fordele verdien av den totale eiendommen mellom 

fester og bortfester etter en fordelingsnøkkel på 60/40: 60% ble tilskrevet bygningsmassen, og 

40% ble tilskrevet tomten. Lagmannsretten uttalte at den gjorde «en skjønnsmessig 

vurdering» for å komme frem til den aktuelle fordelingsnøkkel. Utover dette gis det ingen 

konkret begrunnelse, og resultatet fremstår dermed å være uten forankring i konkrete, 

objektive holdepunkter.  

 

På grunn av mangelen på begrunnelse for den valgte fordelingsnøkkel, er det ikke mulig å si 

hvilke forhold retten har tatt i betraktning ved den skjønnsmessige vurderingen. Det er heller 

ikke mulig å se hvordan disse forholdene har blitt vektet opp mot hverandre. Hensikten med 

skjønn er å tilrettelegge for en vurdering av hva som er hensiktsmessig, nyttig, fornuftig og 

rimelig i den konkrete sak. Slike vurderinger er lite synlige i Gulating III, hvilket kan tilsi at 

noe av poenget med skjønn forsvinner. Dersom man skal ha en rettstilstand preget av stor 

variasjon mellom de enkelte saker, og som dermed kan ta innover seg de konkrete momenter i 

hver sak, må dette nettopp innebære at domstolen i større grad tar med slike momenter i 

avgjørelsen. Lagmannsrettens tredje overskjønn preges av få og korte begrunnelser for 

resultatet. Da forsvinner til en viss grad poenget med å ha en rettstilstand som innebærer lite 

forutsigbarhet, men som tillater større grad av fleksibilitet og rimelighet i den enkelte sak. 

 

Lagmannsrettens mangel på begrunnelse for å benytte den rent sjablonmessige fordelingen på 

60/40 kan tyde på at retten ikke hadde klare holdepunkter å trekke på ved utskillelsen av 

tomtens verdi fra eiendommen som helhet. Dette kan tale for at Høyesterett ved sin 

behandling av saken ikke skapte tilstrekkelig klare retningslinjer for den konkrete 

rettsanvendelsen. 

 

 

4.4 EMK P1–1 

Gulating III er rettskraftig. Etter Høyesteretts avvisning av festers anke, er klage til EMD reelt 

sett siste mulighet for en ny vurdering av saken.  

 

Spørsmålet er hvordan Gulating III står i forhold til EMK P1–1.  

 

Avgrensningene under EMK-behandlingen i punkt 3.3.3 gjelder også her. I Zachariasbryggen 

II gjaldt vurderingen av P1–1 et spørsmål om inngrep i bortfesters eiendomsrett på bakgrunn 

av verdsettelsen i Gulating II. Behandlingen her i kapittel 4 knytter seg til Gulating III, hvor 

det blir et spørsmål om inngrep i festers eiendomsrett. Som illustrert i punkt 3.3.3, er dette et 

klarere tilfelle som kan tenkes å utgjøre et inngrep, idet det er fester som avstår fysisk 

eiendom i form av bygningsmassen. Teoretisk sett kan man tenke seg at verdsettelsen også 
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kan utgjøre et inngrep i bortfesters eiendomsrett dersom bortfester mener at også 60/40-

fordelingen innebærer en formuesforskyvning av bortfesters verdi til fester. Siden bortfester 

valgte å ikke anke over Gulating III, legges det imidlertid til grunn at bortfester ikke oppfattet 

overskjønnsresultatet som et inngrep overfor seg. Behandlingen her begrenses i det videre til 

festers perspektiv. For øvrig vises det til behandlingen av hovedvilkårene under P1–1 i punkt 

3.3.3. Den videre behandlingen her knytter seg til proporsjonalitetsvurderingen under P1–1.  

 

Ved proporsjonalitetsvurderingen vektlegger EMD som nevnt den nasjonale 

domstolsprossessen. Dette har sammenheng med subsidiaritetsprinsippet, som innebærer at 

EMD skal ha en subsidiær rolle ved sikringen av etterlevelsen av rettighetene under EMK.110 

Rettsutviklingen i EMD reflekterer et økt prosessuelt fokus. Domstolen ser ut til å legge større 

vekt på om inngrepet har vært gjenstand for forsvarlig behandling i de nasjonale 

avgjørelsesorganer, til en viss grad på bekostning av fokuset på de materielle rettighetene.111  

 

Avgjørende for vurderingen etter EMK P1–1 er hvorvidt lagmannsrettens avgjørelse var 

forsvarlig, sett i lys av rettens begrunnelse, undersøkelser og resultat.  

 

I Sovtransavto Holding-dommen fastslo EMD at staten har en positiv forpliktelse til å sikre et 

rettssystem som innebærer nødvendige prosessuelle garantier for at domstolene skal kunne 

treffe avgjørelser på en effektiv og rettferdig måte i tvister mellom private om eiendomsrett 

som omfattes av P1–1.112 I den aktuelle saken pekte EMD blant annet på at de nasjonale 

avgjørelsene innebar vesentlige forskjeller i rettsanvendelsen, som muliggjorde gjentatte 

prøvinger av saken. Dette førte til en permanent usikkerhet i klagerens rettsstilling. Retten 

kom til at den aktuelle prosessen utgjorde et brudd på P1–1. 

 

I likhet med Sovtransavto-saken innebærer domstolsavgjørelsene knyttet til Zachariasbryggen 

vesentlige forskjeller; både når det gjelder rettsanvendelse og resultat.113 Dette er også 

bakgrunnen for de gjentatte prøvingene. Etter EMD-dommen kan dette tale for at prosessen er 

i strid med P1–1. Til sammenligning med Sovtransavto-saken er imidlertid bakgrunnen for de 

sprikende resultatene i Zachariasbryggen-saken, mangelen på klarhet i rettstilstanden. Det er 

altså ikke snakk om tiltenkte rettsregler som fører til gjentatte prøvinger, men heller den 

utfordringen ved anvendelsen som foreligger på grunn av uklare lovregler. I Sovtransavto 

 

                                                 
110  Se Settem (2016) side 120–121. 
111  Se Sørensen (2014) side 349 og Rui (2013) side 29–54. 
112  Se Sovtransavto Holding v. Ukraine avsnitt 96–98. 
113  Se punkt 1.2. 
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I Sesztakov v. Hungary ble klagen avvist som ugrunnet fordi det ikke var noe tegn på 

vilkårlighet i forbindelse med domstolsavgjørelsene som behandlet tvisten. Avgjørelsene 

kunne derfor ikke utløse ansvar etter P1–1.114 Etter en antitetisk tolkning kan avgjørelsen 

forstås som at vilkårlighet i den nasjonale domstolsavgjørelsen kan føre til brudd på P1–1. 

Gulating III utgjør det siste og rettskraftige overskjønnet i Zachariasbryggen-sakskomplekset. 

Etter mitt syn mangler resultatet i overskjønnet tilstrekkelig begrunnelse, hvilket fører til at 

resultatet fremstår vilkårlig.115 I henhold til den gjennomgåtte praksisen fra EMD kan dette 

anses å være problematisk i forhold til EMK P1–1.  

 

På den annen side særpreges skjønn og overskjønn nettopp av at det skal treffes et valg som 

ikke nødvendigvis lar seg begrunne fullt ut. Det ligger i prosessformens formål at det kan 

være vanskelig å begrunne den aktuelle verdifordelingen med konkrete, objektive 

holdepunkter. Videre gjelder de samme argumentene som nevnt under punkt 3.3.3, herunder 

at det er snakk om et kontraktsforhold mellom private næringsdrivende, og at den økonomiske 

konsekvensen uansett ikke kan anses å ramme fester særlig hardt. Den prosessorienterte 

kontrollen i EMD henger også sammen med «better placed»-prinsippet, som tilsier 

tilbakeholdenhet i overprøvingen fra EMD der nasjonale myndigheter anses å være nærmere 

til å foreta den aktuelle vurderingen.116 Statene innrømmes en vid skjønnsmargin ved 

vurderingen av forholdet til P1–1. 

 

Etter mitt syn ser ikke Gulating III ut til å være i strid med EMK P1–1.  

 

 

                                                 
114 Sesztakov v. Hungary avsnitt 38. 
115  Se punkt 3.4. 
116  Se Hode and Abdi v. The United Kingdom avsnitt 52, A and others v. The United Kingdom avsnitt 180. 
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5 Alternative verdsettelsesmodeller under bruksverdimetoden 

 

Som gjennomgått i kapittel 3 ligger det ved næringsfesteforhold en verdi i tomten, og en verdi 

i bygningsmassen. I tillegg kan det skapes en merverdi i eiendommen som helhet, som en 

virkning av sammenføyningen av fester og bortfesters eiendeler. Denne merverdien er altså 

uløselig knyttet til både tomt og bygg. En hovedutfordring ved bruksverdimetoden i tilfeller 

der denne overstiger teknisk verdi, er å finne ut hvordan denne merverdien bør fordeles.  

 

Bærug mener Høyesteretts retningslinjer i Zachariasbryggen II fører til en unødvendig uklar 

rettstilstand, og har gitt et forslag til en ny verdsettelsesmodell for tilfellene der 

bygningsmassens bruksverdi overstiger dens tekniske verdi.117 Bærug foreslår å lovfeste en 

60/40-fordeling av verdier som overstiger teknisk verdi ved verdsettelse etter § 41 andre ledd 

første punktum. Jeg er enig i at det er hensiktsmessig å lovfeste mer objektive retningslinjer 

for å sikre en mer forutsigbar og praktikabel løsning. Modellen til Bærug har gode grunner for 

seg ved at den sikrer forutsigbarhet og er rettsteknisk enkel å anvende.  

 

På den annen side tar modellen til Bærug ikke hensyn til variasjoner mellom tomtens og 

bygningsmassenes respektive verdier. Som førstvoterende påpekte i Zachariasbryggen II: 

«Betydningen av henholdsvis tomt og bygning for avkastningsmuligheten [fra 

næringsvirksomheten] kan formentlig variere i høy grad».118 Denne betydningen vil avhenge 

av flere parametere knyttet til eiendommen, blant annet størrelsen på tomten, tomtens 

beliggenhet, størrelsen på bygningsmassen, tilstanden til bygningsmassen og 

bygningsmassens utforming. Disse forholdene tar ikke modellen til Bærug innover seg. 

Modellen vil kunne slå uforholdsmessig gunstig ut for bortfester der den aktuelle tomten har 

liten verdi, og, motsatt, uforholdsmessig gunstig ut for fester der bygningsmassens verdi er 

lav.  

 

Mitt forslag til en alternativ modell for tilfeller der bruksverdien overstiger teknisk verdi, er å 

bruke forholdstallene mellom teknisk verdi av bygget og grunnens råtomtverdi for å fordele 

eiendommens merverdi. Disse to verdiene er like ved at begge reflekterer de to separate 

eiendommenes verdi uten den merverdi som stammer fra sammenføyningen. Av pedagogiske 

hensyn kaller jeg begge verdiene for «tekniske verdier». I normaltilfeller er disse tekniske 

verdiene også relativt enkle å verdsette. Modellen innebærer at man legger sammen 

bygningsmassens og tomtens tekniske verdier, og ser på forholdstallet mellom disse. Dersom 

byggets råtomtverdi for eksempel er på 30 millioner kroner, og byggets tekniske verdi er på 

                                                 
117  Se Bærug (2019) side 161–162.  
118  Avsnitt 59.  
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70 millioner kroner, vil forholdstallet bli 30/70. Deretter benytter man dette forholdstallet for 

å fordele den merverdien som ligger i eiendommen som helhet etter sammenføyningen.  

 

Anvendt på Zachariasbryggen, med teknisk verdi fra Gulating I og råtomtverdi fra Gulating 

II, blir regnestykket slik:  

 

Teknisk verdi bygningsmasse: 137.000.000,- + råtomtverdi: 40.000.000,- = total «teknisk» 

verdi: 178.000.000,-. 

 

Av den totale tekniske verdien utgjør bygningsmassens tekniske verdi 77,5% og tomtens 

råtomtverdi 22,5% (avrundet). Bruksverdien for hele eiendommen er 324.000.000,- (Gulating 

III). Trekker man den totale tekniske verdien fra bruksverdien, sitter man igjen med 

eiendommens «merverdi» på 146.000.000,-. Anvender man forholdstallet mellom tomt og 

bygg av den tekniske verdien på denne merverdien blir verdiene slik:  

 

Bygningsmasse: 138.000.000,- (teknisk verdi) + 113.150.000,- (merverdi) = 251.150.000,- 

Tomt: 40.000.000,- (råtomtverdi) + 35.850.000,- (merverdi) = 75.850.000,- 

 

I følge Bærug forutsetter et rimelig resultat i Zachariasbryggen-saken at vederlaget for 

bygningsmassen ligger i intervallet mellom 137 millioner kroner og 284 millioner kroner.119 

Intervallet er basert på at yttergrensene oppstilles av bygningens tekniske verdi og den totale 

bruksverdien med fradrag for råtomtverdien. Jeg er enig i at dette er en hensiktsmessig 

forståelse av lovregelen basert på regelens formål om at overtakelsessummen skal reflektere 

verdien for bortfester. Resultatet i modellen jeg foreslår ligger noe over midten av dette 

intervallet, og er dermed innenfor Bærugs rammer for et rimelig resultat.   

 

Som nevnt i kapittel 1, poengterte Høyesterett i Zachariasbryggen II behovet for mer 

objektive retningslinjer for verdsettelsen.120 Modellen jeg foreslår tilfredsstiller dette behovet, 

samtidig som den tar hensyn til forskjeller i verdifordelingen mellom tomt og bygg fra 

festeforhold til festeforhold.  

 

 

 

                                                 
119  Se Bærug (2019) s. 161. 
120  Zachariasbryggen II avsnitt 41. 
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6 Avsluttende bemerkninger 

 

Problemstillingen for denne oppgaven er hvordan bruksverdimetoden i tomtefesteloven § 41 

andre ledd første punktum skal anvendes.  

 

Tomtefesteloven gir ikke i seg selv svar på problemstillingen. Forarbeidene oppstiller visse 

utgangspunkter for anvendelsen av bestemmelsen, men yter ingen nevneverdig veiledning for 

den konkrete verdsettelsen. Zachariasbryggen II har bidratt til å belyse og avklare flere 

grunnleggende utgangspunkter for anvendelsen av den aktuelle verdsettelsesmetoden. Slik 

rettstilstanden ser ut i dag og slik bruksverdimetoden ble anvendt i det etterfølgende 

overskjønnet, er det likevel vanskelig å argumentere for at Høyesteretts behandling har bidratt 

til mer objektive retningslinjer for den konkrete verdsettelsen. Det er gitt at 

fordelingsnøkkelen på 60/40 som lagmannsretten anvendte i Gulating III, ikke vil være 

direkte overførbar til andre saker under ulike forhold. Det er imidlertid ikke klart hvordan 

man skal fordele eiendomsverdien i et annet tilfelle. Høyesterett åpner for at det kan være mer 

hensiktsmessig å bruke andre modeller i andre saker, for eksempel berikelsesmodellen.121 

Dette vil igjen kunne slå annerledes ut enn avkastningsmodellen. Det foreligger altså fortsatt 

betydelig usikkerhet rundt hva slags utfall fremtidige saker vil kunne få. 

 

September 2019 avsa Høyesterett dom i en sak om avvikling av et næringsfesteforhold etter 

tomtefesteloven kapittel VII.122 Høyesterett opphevet lagmannsrettens overskjønn på grunn av 

rettsanvendelsesfeil, og saken er dermed sendt tilbake til lagmannsretten for ny vurdering. 

Dommen illustrerer at det fortsatt er ubesvarte spørsmål på dette rettsområdet.  

 

Ser man på rettstilstanden fra et praktisk perspektiv er det flere utfordringer knyttet til den 

uforutsigbarhet som foreligger i dag. Endringer i eiendomsmarkedet, byggerestriksjoner og 

forhold på partenes sider kan føre til at kontraktsforholdet slår ut på en måte som partene ikke 

har forutsett ved inngåelsen av tomtefesteforholdet. Slike endringer kan føre til at det blir 

uenighet mellom partene om ett eller flere forhold. På grunn av den betydelige 

prosessrisikoen på det aktuelle rettsområdet har begge parter en interesse i å forlike saken. 

Dagens rettstilstand og den usikkerhet den innebærer for utfallet i en eventuell sak, gjør det 

imidlertid vanskelig å forutberegne egen rettsstilling. Dette medfører at det blir vanskelig å 

vurdere hva slags forlikstilbud man bør legge frem i forhandlinger. Dagens rettstilstand gjør 

det dermed vanskeligere å forlike saker, hvilket kan føre til en større saksmengde for 

domstolene. Dette er også uheldig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.  

                                                 
121  Zachariasbryggen II avsnitt 61. 
122  HR-2019-1784-A omtalt foran i punkt 1.2, 2.2.2, 3.3.2 og 3.4. 
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I tråd med den norske maktfordelingen hører det først og fremst under lovgiver å endre og gi 

nye rettsregler. Det er altså ikke domstolenes oppgave å endre loven. I motsatt fall er det en 

fare for at domstolene ender med å «dømme på grunnlag av rettsregler som de selv har 

formulert»123, hvilket innebærer en uheldig maktkonsentrasjon. Dagens tomtefestelov har 

allerede blitt endret av lovgiver 15 ganger, men avviklingsreglene i kapittel VII har ennå ikke 

blitt berørt.124 Etter mitt syn er det grunn for lovgiver til å evaluere avviklingsreglene i 

tomtefesteloven, med den hensikt å utforme klarere retningslinjer for den konkrete 

rettsanvendelsen. På den måten kan man skape en mer praktikabel rettstilstand med mindre 

grad av usikkerhet for næringsdrivende i festeforhold.  

 

 

 

 

 

                                                 
123  Se Smith (2017) side 94. 
124  Se Falkanger (2017) forord. 
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