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Til kamp mot nåtidens husmannslov 

Vedtatt av SVs landsstyre 26. mai 2019.  

 

Mange bolig- og hytteiere er fanget av et system der de er ufrivillige «husmenn» prisgitt private 

grunneiere som leier bort tomteareal, og i noen tilfeller til fullstendig urimelige festekontrakter.  

 

Disse utslagene ser vi i Finnmark hvor Finnmarksiendommen (Fefo) som eier 90 prosent av grunnen 

har feste som enerådende praksis.  

 

Nær samtlige av kommunene i Finnmark har i høringsuttalelse gitt uttrykk for at Fefo må endre sin 

eierstrategi fra feste til salg, og da utbyggingsareal til kommunene slik at de kan legge ut boligtomter 

til selvkostpris. Dersom salget skjer til godt under markedspris vil det være å ta samfunnsansvar og 

bidra til at førsteangsetablererne gjennom lave tomtepriser får mulighet til å skaffe sin egen bolig. 

Kommunene i Finnmark viser i sin høring til at Fefo kan bidra til høy tomteproduksjon og lavere 

priser, noe som vil stoppe en galopperende prisøkning i pressskommunene i Finnmark.  

 

Tomtefeste er ikke bare et stort problem for innbyggere og utviklere av gode samfunn i nord. Vi vet 

at Opplysningsvesenets fond, det vil si «eiendomsselskapet» til Den Norske Kirke som eier enorme 

landområder i sør og driver etter en tøff kapitalistisk eierstrategi, er en av Norges største 

bortfesterere. I likhet med de vi ser i Finnmark er utslagene av festepolitikken her sterkt beklagelig 

og er med å gjøre mange til «husmenn» ved at de må betale langt mer enn om de kunne kjøpt sin 

egen tomt. Detter spesielt ille når det er andre generasjons boligeiere som har arvet 

festekontrakten.    

 

Den tredje store festeren er norske storbønder som bruker festekontrakter til å skape god 

bruksøkonomi. SV er et parti som mener landbrukspolitikk skal gi norsk landbruk gode 

utviklingsmuligheter, ikke opprettholder gamle husmannstradisjoner.  

 

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har vurdert den norske festeloven. EMD (Europeisk 

menneskerettighetsdomstol) ga Norge stor frihet til å vurdere nivået på festeavgiftene, og de ga også 

Norge muligheten til å ta sosial-boligpolitiske hensyn. SV vil avvikle tomtefeste for boliger og 

stramme inn for fritidseiendommer slik at den ivaretar tomtefestenes rettigheter og ikke slik som i 

dag; først og fremst ivaretar økonomiske interesser.  

 

 


