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Hensikten med 

Finnmarksloven 

• Finnmarkseiendommen er 

finnmarkingenes felleseie forvaltet av 

FeFo i et langsiktig perspektiv 

• Eiendommen er en del av det materielle 

grunnlaget for samisk kultur 

• Ivaretar finnmarkingenes rett til og bruk 

av utmarka  
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Rammer i Finnmarksloven 

• Formålet er tredelt 

– Legge til rette for at grunn og 

naturressurser i Finnmark fylke forvaltes 

på en balansert og økologisk bærekraftig 

måte  

– Være til beste for innbyggerne i fylket   

– Særlig som grunnlag for samisk kultur, 

reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og 

samfunnsliv. 
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Viktige lovbestemmelser 

• om endret bruk av utmark §§ 4 og 10 

• om  salg i §10 

• om disponering av overskudd i § 15 

• om innbyggernes rettigheter §§ 22 og 

23 

• om overføring av forpliktelser § 49 
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FeFo 

• Etablert 1.7.2006 

• 36 ansatte 

• Lokalisert i Lakselv, Alta, Vadsø og 

Kirkenes 

• Styret - tre oppnevnt fra fylkestinget og 

tre fra Sametinget, pluss ansatterepr. 

• Kontrollkomite med tre medlemmer 
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Økonomiske rammer 

• FeFo er selvfinansierende 

• Får ingen tilskudd fra staten 

• Budsjettet legger opp til nøktern drift 

• Årlige overskudd på ca. 2-4 millioner kr. 

• Skal ha et års drift i reserve 

• Avhengig av årlige faste inntekter 
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Strategisk plan 

• Feste framfor salg er et bærende 

prinsipp i strategisk plan 

• Sikrer grunnlaget for finnmarkingenes 

rettigheter til utmarka 

• Feste bidrar til rimelige priser for jakt og 

fiske  
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Kommunens rolle 

• Kommunen er planmyndighet og 

bestemmer arealdisponeringen for all 

grunn i kommunen, herunder platået 

• Kommunen er friluftsmyndighet og 

godkjenner bl.a. adgangsavgiften 

• Kommunen er skattemyndighet og 

krever inn eiendomsskatt  
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FeFos rolle 

• FeFo er grunneier og fester bort 

Nordkapp 

• FeFos grunneierrett er lovregulert, bla. 

gjennom Finnmarkslov, tomtefestelov, 

og en rekke andre lover 

• FeFo får festeavgiften 
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Viltlov 
FeFo 

 

Grunneier 

Grunneiers handlingsrom 

FeFos handlingsrom 

© ESU 2011 

 
 + mange flere … 



Hva selger FeFo? 

• Boligtomter som er festet i 30 år eller 

mer – tomtefestelovens bestemmelser 

• Areal til veier og kraftlinjer i medhold av 

veglov og energilov 

• Arronderingsmessige salg – areal som 

ikke er selvstendig utnyttbare for FeFo 

eller andre (eks. stripeerverv) 
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Fastsettelse av festeavgift  

• Grunnlaget for festeavgift er verdien av 

råtomt – dvs. tomta slik den naturlig var 

uten opparbeiding og bygninger 

• I tillegg vil planformål ha stor betydning 

for verdifastsettelse 

• Markedet – dvs. etterspørselen etter 

slike tomter har stor betydning 

• Festeavgiften er 5 % av råtomtverdi 
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Senario - kjøp av Nordkapp 

• Tenkt råtomtverdi 100 millioner 

• Kommunen må låne kjøpesummen 

• Nedbetales på 25 år med 3 % rente 

• Årlige renter og avdrag de første 17 

årene vil variere fra 6,9 millioner til 5,0 

millioner 

• Festeavgiften kan bli opptil 5 millioner 

årlig – dvs. dekker ikke lånekostnadene 
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Konsekvenser for FeFo ved salg 

• FeFo mister årlig festeinntekt 

• Må kompenseres ved avkastning fra 

salgssummen 

• Utfordring: Salgssummen beskattes 

med 28 %, dvs. avkastningen blir 

mindre enn festeavgiften 
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Kan FeFo selge til underpris? 

• En foreløpig vurdering konkluderer med 

at salg til underpris kan være brudd på 

ESAs statsstøtteregler 

• Konsekvensen blir at kjøper i ettertid må 

betale differensen mellom kjøpesum og 

faktisk tomteverdi 
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Kan FeFo si opp kontrakten? 

• Juridisk kan ikke FeFo nekte fornyelse 

• Kan bli enige om minnelig avvikling 

• FeFo må i tilfelle betale fester for 

verdien av bygninger og opparbeiding 

• Eiendomsskattetaksten er 255 millioner 

• En slik løsning er dermed urealistisk  
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Forhandlinger om ny kontrakt 

• FeFo overtok kontrakten fra Statskog 

• Fester har rett til forlengelse av: 

– arealer som er opparbeidet eller bebygget 

• Det skal forhandles om:  

– endret festeareal 

– ny festeavgift 

– avtaleperiode 

– tilleggsvilkår 
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Tilleggsvilkår 

• FeFo vil stille vilkår i kontrakten om 

tiltak som bidrar til næringsutvikling i 

Nordkapp  

• Hvis det ikke oppnås enighet om 

vilkårene vil retten avgjøre dette 

• Ønskelig at FeFo og kommunen har en 

felles oppfatning av hva aktuelle tiltak 

kan være 
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Videre prosess 

• FeFo vil formidle til fester hvilke 

forventninger vi har 

• Avventer områdeplanen fordi den 

bestemmer arealutnyttelse og verdien av 

området 

• Deretter vil FeFo starte forhandlingene 

• Ønske om en felles plattform som 

grunnlag for dette 
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