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Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: e-post møte 
Dato: 24.08.2020 
Tidspunkt:  

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 
bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 
kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Nordreisa formannskap 24.08.2020 

 

Ny festekontrakt -tomt til bioenergianlegget 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Festeavtale tomt bioenergianlegg Storslett 
2 Gammel festekontrakt med Nord Troms bioenergi AS 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet godkjenner vedlagte ny festekontrakt for gnr 52/117/1 mellom Nordreisa 
kommune og Norsk Bioenergi AS. 
 
Dersom leveringsavtale mellom Norsk Bioenergi As og Nordreisa kommune avsluttes før 
festeavtalen går ut, plikter Norsk Bioenergi AS og overdra festekontrakten tilbake til Nordreisa 
kommune. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har siden 2009 kjøp varmt vann til oppvarming fra lokalt bioenergianlegg 
ved Sonjatun. Gamle eiere gikk konkurs i 2016 og et nytt selskap, Norsk Bioenergi AS kjøpte 
anlegget og inngikk ny 10 års avtale med kommunen i 2018, fsk sak 13/2018. 
 
Anlegget står på kommunal grunn og det derfor etablert ei festetomt, se kartutsnitt under. 
 
Norsk bioenergi kunne fått overdratt gammel festekontrakt, men ønsker å opprette en ny mer 
langsiktig festeavtale med kommunen. 
 
Avtale om levering av varme 
Avtalen med Norsk bioenergi ble underskrevet 27.04.2018 og løper i 10 år fra 01.10.2018. 
Deretter fornyes avtalen med 2 år av gangen, dersom avtalen ikke sies opp av en av partene. 
 
Festekontrakt 

3



Festekontrakten omfatter tomt til anlegges jf kart under. Den gamle avtalen hadde en varighet på 
15 år fra 2009, og festeavgiften var på 0 kr pr år. 
 
Den nye avtalen har en varighet på 20 år fra august 2020 og festeavgift er foreslått til kr 0. 
 
 
 

 
Kart som viser festetomten, markert med rød skravur 

Vurdering 
Norsk bioenergi ønsker at det lages en ny og forlenget festekontrakt. Den har festetid på 20 år. 
Leveringsavtalen er på 10 år med opsjon hvert 2.år. Tanken her at de forventer å levere mer enn 
10 år og derved lages festeavtalen med litt lenger tidshorisont. 
 
Festeavgift er satt til kr 0. I den gamle var det også kr 0.  
 
Som kjøper av energi fra Norsk bioenergi vil det være slik at påløpte festekostnader må dekkes 
inn av kjøper, og siden kjøper er kommunen, vil det da være kommunen som får disse 
kostnadene tilbake ved reforhandling av prisen. 
 
Etter en samlet vurdering anbefaler derfor kommunedirektøren at vedlagte forslag til 
festekontrakt godkjennes.  
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Festekontrakt  Kontrakten gjelder framfeste 1) 

Innsenderens navn (rekvirent)  Plass for tinglysingstempel 

Advokat Nadheim AS   

Adresse   

Billingstadsletta 19   

Postnr. Poststed   

1396 Billingstad   

Fødselsnr./Org.nr (må fylles ut) Ref.nr.   

957785409         

 

Opplysningene i feltene 1-7 registreres i grunnboken 

1. Eiendommen(e)  

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr. Underfestenr. 

1942 Nordreisa 52 117 1       

                                    

                                    

Beskaffenhet 2) Tomtens areal Tomteverdi 

 1 Bebygd  2 Ubebygd       Kr. 10 000 

Hva skal grunnen brukes til? 

 
    Bolig 
B eiendom  

    Fritids- 
F eiendom  

   Forretning/ 
V kontor  I Industri  L Landbruk  K Off. vei  A Annet 

 

 

2. Bortfestes av  

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) Navn Ideell andel 

943350833 Nordreisa kommune 1/1 

                  

                  
 

 

3. Til  

Fødselsnr./Org.nr. (11/9 siffer) Navn Ideell andel 

991 599 061 Norsk Bioenergi AS 1/1 

                  

                  
 

4. Festeavgift pr. år 

kr 0 
 

5. Festetid 3) 

Antall år Regnet fra - dato 

20 200820 
 

6. Panterett for festeavgiften 4) 

Bortfesteren har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil       års forfalt festeavgift 

 Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:       
 

7. Supplerende tekst 5) 

Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Benytt eventuelt vedlegg. 

      

 

 
Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift 

200820   
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses) 

Feste-

kontrakten  

er i samsvar 

med 

 Datert 

 Oppmålingsforretning       

Kartforretning / målebrev 170809 

Regulering 

av feste- 

avgift: 

 Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. § 15. 

 Bortfester kan regulere festavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker tomtefesteloven § 15: 

      

Innløsnings- 

rett 
 Rett til innløsning og forlengelse følger bestemmelsene i tomtefesteloven fullt ut, jf. tomtefestelovens kap. VI. 

 Rett til innløsning og forlengelse avviker bestemmelsene i tomtefestelovens kap. VI med følgende bestemmelser: 

      

Overdra-

gelse og 

pantsettelse 

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med alle 

festerens rettigheter, samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven §18 og panteloven § 2-3. 

De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelsen over på deres rettsetterfølgere. 

NB! Begrensninger i retten til overdragelse føres opp under felt 7 på første side. 

Vilkår til 

fordel for 

panthavere 

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal: 

a.  festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt, 

b.  tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort, 

c.  bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet 

foran panthaverne. 

Omkost- 

ninger 

Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av: 

Fester 

(herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, dokumentavgift og tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig 

meglerprovisjon). 

Tvister etc. Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakt avgjøres etter bestemmelser i lov om tomtefeste,som 

gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting. 

Det er en forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig. 

Elektronisk 

kommuni- 

kasjon: 
 Partene samtykker i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefesteloven § 6a. 

Øvrige 

rettigheter 

og vilkår 

(som ikke 

skal ting-

lyses) 

      

 

Dato Bortfesters underskrift Festers underskrift 

200820 
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Denne festekontrakten er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

9. Underskrifter 

Sted, dato 

Nordreisa, 200820 

Bortfesters underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

 Nordreisa kommune  

Sted, dato 

Nordreisa, 200820 

Festers underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

 Norsk Bioenergi AS    

Sted, dato 

      

Grunneiers samtykke Gjentas med maskin eller blokkbokstaver 

       

 

Noter: 

1) Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har leierett til tomten, se tomtefesteloven § 42. 

2)  Dersom tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten. 

Det skal svares dokumentavgift av bygningens antatte salgsverdi på tinglysingspunktet, jf. tinglysingsloven §§ 13 og 15. 

3)  For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten innløses. 

Det samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens § 33. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å fylle ut pkt. 5. 

For andre festeavtaler se tomtefestelovens kapittel II. 

4)  Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgifts iht. tomtefesteloven § 14. 

5)  Her påføres kun rettsstiftelser som er gjenstand for tinglysing, jf. tinglysingsloven § 12. Som eksempel kan nevnes 

begrensninger i retten til overdragelse av festeretten, veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver 

identifiseres med fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), jf.  tinglysingsforskriften § 4a første ledd. 

Rettigheter og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved tekstlig beskrivelse eller ved inntegning 

på kart/skisse, jf. tinglysingsforskriften § 4 sjette ledd. 
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•

Kommunenr. Kommunenavn

/9(12, Al

•

•

•
•

Tomteverdi

Rekvirent iht. folgebrev:
rekvirent jkke opr4jitt:.5!

,›7Cf9 no  098

2. Bortfestes av

4. Festeavgift pr. år

Kr.

org.nr./fndselsnr.

Opplysningene i feltene 1-7 registreres i grunnboken.

1. Elendommen(e)

Hva skal grunnen rukes til?
Bolig- Fritids- Forretning/

B  eiendom F eiendom V kontor I Industri L Landbruk K Off. vei A Annet

Fødsels(?./Org.nr. (11/9 siffer12) Navn

59W3 7-ti/u-‘')v.,1-(L49-741-)42-ti

3.711
kds,Isnr./Org.ni.(11/9 siffer) 2) g Navw

'Y 1.11 0

5. Festetld
Antall år Regnet fra — dato

I

6. Panterett for festeavglften3)

7. Supplerende tekst
Obs!  Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinalvses

Nr. 700044  Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 5-2004

Beskaffenhet

1 Bebygd I)

Gnr.

2 Ubebygd

Bortfesteren har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil års forfalt festeavgift.

Bortfesterens panterett skal ha 1. prioritet/prioritet etter

Doknr: 684162 Tinglyst: 15.09.2009
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

Bnr. Festenr. Underfestenr.

Festekontrakt

Noter:
1) Det må utstedes skjøte på bebyggelsen dersom denne skal overdras samtidig.
2) Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal nyttes.
3) Dersom intet sies her har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven (§14).
4) Det er bare rettsstiftelser som skal (og kan) tinglyses som skal inn her. Som eksempel nevnes eventuelle begrensninger i retten til overdragelse

av festeretten.
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8. Rettigheter og vilkår

Feste-
kontrakten
er i sam-
svar med:
(sett X)

Innløs-
ningsrett
(sett X)

Over-
dragelse
og pant-
settelse

Vilkår til
fordel for
panthavere

Omkost-
ninger

Tvister etc.

Øvrige
rettigheter
og vilkår
(som  ikke
skal ting-
lyses)

Denne festekontrakten er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene.

9. Underskrifter
Sted, dato

Bortfestersunderskrift

Sted, dato

Festersunderskrift

Kartforretning/målebrev

Attest etter delingsloven Datert

§ 2-6 fra kommunen

Festeren har rett til å innløse tomten etter  år, eller ved utløpet av festetiden, etter tomteverdien på den
tid festet ble stiftet.
Innløsningssummen omregnes etter endringer i pengeverdien fra stittelsestidspunktet til innløsningstidspunktet.
Det beregnes tillegg eller fradrag for halvparten av den endring i tomteverdien i festetiden som ikke skriver seg
fra endringer i pengeverdien eller fra festeren, og forøvrig etter bestemmelser i lov om tomtefeste.

I tilfelle partene ikke blir enige om innløsningsprisen, fastsettes denne etter bestemmelser i lov om tomtefeste, § 36.

Festeren har ikke innløsningsrett, En eventuell forlengelse av festet skjer etter avtale mellom partene etter be-
stemmelsene i §§ 10 og 36 i lov om tomtefeste.

Festeren har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med alle
festerens rettigheter samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven § 18 og panteloven § 2 - 3.

De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelse over på deres rettsetterfølgere.

NB!  Begrensninger i retten til overdragelse føres opp under felt 7 på første side.

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:

a. festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt,
b. tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort,
c. bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til framtidig avgift, med prioritet

foran panthaverne.

Utgifter i fo •ndelse wed tomten og festekontr n dekkes av:

1 \1—Z

(herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, kumentavgift og tinglysingsgebyr og eventuell tariff-
messig meglerprovisjon).

Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakt avgjøres etter bestemmelser i lov om tomtefeste,
som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting.

Det er en forutsetning for denne festekontrakt at festeren får konsesjon dersom bortfesteren er konsesjonspliktig.

Datert

/ 010,

hvoretter tomten er påvist på kart eller i marka.

G>c4jas rrleøvri .g,keifyoll~ n

C 17\
r,rdfdi;+4

Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

74: /.-5 Akei)--7412.0friS En 6.k1G-L(

7 RSTEt /k y RJ)

•

•

•

•

•
•
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