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Tomtefesteloven gir regler for tomteleie hvor leieren (festeren) har eller skal ha hus på grunnen.
Loven gjelder uavhengig av om huset er en enebolig, en boligblokk, ei hytte, et kontorbygg, et lager e.l. Ved
feste av tomt til bolighus og fritidshus gir loven særlige regler til vern av festerne. Norge fikk sin første
tomtefestelov i 1975. Denne ble avløst av någjeldende lov av 20. desember 1996 nr. 106.
Boken gir en systematisk gjennomgang av tomtefesteloven. I tillegg gis det kommentarer til endringsloven av
19. juni 2015 nr. 63, som inneholder flere viktige tilpasningsregler. Reglene om tomtefeste er til dels
kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Boken vil derfor være et viktig verktøy for advokater, dommere og
andre som i sitt arbeid har med tomterettslige problemstillinger å gjøre. Den vil også kunne gi god veiledning
for grunneiere og festere som har behov for å sette seg inn i tomtefestelovens regler.
Fra og med 01.
07.2015 ble tomtefesteloven endret. Endringen har først og fremst betydning ved forlengelse av avtalt festetid.
Den kan. Den nye Tomtefesteloven – hvilke konsekvenser kan den få for deg som fester? Arkiv.
TOMTEFESTELOVEN – EN LOV FÅ VÅGER «RØRE»! TOMTEFESTE FOR EI ANNAN TID; Feil i

utsendelsen av purringer på medlemskontingenten for 2017! Tomtefesteloven. Tomtefesteloven ble endret 1.
juli 2015 – endrede regler om forlengelse etc. Advokatbistand i tomtefestesaker - vurdering av din
festekontrakt. Advokat Elisabeth S. Schøning har gjennom en årrekke bistått tomtefestere rundt om i landet
når. Tomtefesterforbundet arbeider for tomtefesternes sak. Våre hovedsaker er: Rett til innløsning og
forlengelse av festeavtaler på forutsigbare, rettferdige vilkår. Tomtefeste.
Selv om festekontrakten gir rett til å ha bygg på tomta, må all bygging på forhånd godkjennes av kommunen.
Punktfeste Nyttes normalt til. Melding om endret adresse (uten at det er ny eier av bebyggelsen) meldes
kontrakt@statskog.no. For overføring av festerett ved salg eller arv av bebyggelsen, se her. Vil handelsstand,
utdanningsinstitusjoner og forbrukermyndigheter stille spørsmål og finne svar på konsekvensene av å dele opp
landets størs. Når du skal tinglyse en festerett, må du fylle ut skjemaet festekontrakt. Noen festetomter må
måles opp og gis et eget festenummer, før festekontrakten kan.

