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FESTEAVTALE
MELLOM FORSVARSBYGG (BORTFESTER) OG

RYGGE SIVILE LUFTHAVN AS (FESTER)

1. OPPLYSNINGER SOM SKAL TINGLYSES:

05/07/2006 RSL AS 

1.1 Eiendommen
Kommunenr

0136

Kommunenavn

Rygge

Gårdsnr

1

Bruksnr

7

Festenr Underfestenr

Beskaffenhet

 Bebygd X Ubebygd

Hva skal grunnen brukes til?

 Boligeiendom

 Fritidseiendom

 Forretning/kontor

 Industri

 Landbruk

 Off. vei

X Annet: ekspedisjonsområde for sivil lufthavn

1.2 Bortfestes av
Organisasjonsnr

975950662

Navn

Staten ved Forsvarsdept ved Forsvarsbygg 

Ideell andel

1/1

1.3 Til
Organisasjonsnr

980924130

Navn

Rygge Sivilie Lufthavn AS

Ideell andel

1/1

1.4 Festeavgift pr. år
 

Tomteverdi

1.5 Festetid (antall år)

25 + 10 

Regnet fra dato:

Signering av avtale og virksom garanti er stilt

1.6 Panterett for festeavgiften
Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomten for skyldig festeavgift for de siste tre årene. 
Panterettigheten skal ha 1. prioritet.

1.7 Supplerende opplysninger
Bortfester kan ved saklig grunn nekte videresalg av festeretten. Bortfester har rett til å tre inn i høyeste bud 
ved avhending av festeretten med eventuell påstående bebyggelse til tredjemann.
Fester kan ikke stifte, endre eller avvikle særlige råderetter over tomten uten Bortfesters skriftlige samtykke. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
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2. INNLEDNING
1.1Bakgrunn

RSL AS har tatt initiativ til å etablere sivil lufttrafikk på Rygge flystasjon, og Forsvaret ved 
Generalinspektøren for Luftforsvaret har søkt og den 19. november 2004 fått konsesjon til å 
etablere, drive og inneha sivil lufthavn benevnt Moss lufthavn, Rygge. 

RSL AS ønsker å investere midler for å realisere sivil lufttrafikk i henhold til konsesjonen. 
Innenfor rammene av konsesjonen, skal denne Festeavtalen og tilhørende avtaler legge til rette 
for å etablere, drive og inneha Moss lufthavn, Rygge.

Partene skal, for å realisere sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, inngå en Samarbeidsavtale 
og fire underliggende avtaler – Prosjektavtalen, Investeringsavtalen, Festeavtalen og Lokal 
driftsavtale.

Det er tidligere inngått rammeavtale mellom staten ved FD og Rygge flystasjon og RSL AS i 
forbindelse med planlagt åpning og drift av sivil lufttrafikk på Rygge, datert 19. mai 2003, og en 
intensjonsavtale mellom FB, Rygge flystasjon og RSL AS, 19 mai 2003. Avtalene nevnt i pkt. 2.3 
erstatter disse to avtalene.

1.2Formål

Formålet med denne Festeavtalen er å feste bort del av statens eiendom gnr. 1, bnr. 7 i Rygge 
kommune til sivilt ekspedisjonsområde (ekspedisjonsbygg, landside og flyside) ved Moss 
lufthavn, Rygge. Arealet fremgår av vedlagte kartskisse, jf vedlegg 1.

1.3Oversikt over de forskjellige avtalene mellom partene – bestemmelser om rang

Samarbeidsavtalen regulerer på overordnet nivå rettigheter og plikter i forbindelse med å 
etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge. 

I tillegg til Samarbeidsavtalen, inngår partene ytterligere fire avtaler – Prosjektavtale, 
Investeringsavtale, Lokal driftsavtale og Festeavtale.

Denne Festeavtalen må ses i sammenheng med de øvrige avtalene, og Samarbeidsavtalens 
bestemmelser utfyller Festeavtalens vilkår.

I den grad det er motstrid mellom de forskjellige avtalene, har Samarbeidsavtalen rang foran de 
øvrige avtalene. De øvrige avtalene har lik rang.

1.4Forutsetninger

Det er en forutsetning for avtalene mellom partene at det å etablere, drive og inneha sivil 
aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, ikke er til fortrengsel for nåværende og fremtidig militær 
operativ virksomhet ved flystasjonen. Forsvaret avgjør hva som er militær operativ virksomhet.

05/07/2006 RSL AS 



3

Det er en forutsetning for avtalene mellom partene at RSL AS dekker alle direkte og indirekte 
kostnader som følge av å etablere, drive og inneha sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge, 
herunder alle direkte og indirekte kostnader påført Forsvaret.

Forsvaret skal orienteres om avtaler mellom RSL AS og foretak som skal drive kommersiell 
utnyttelse av RSL AS’ rettigheter etter avtaleverket. Forsvaret kan nekte RSL AS å inngå en slik 
avtale dersom det foreligger sikkerhetsmessige grunner.

1.5Festeavtalens dokumenter – bestemmelser om rang

Festeavtalen består av dette toppdokumentet og følgende vedlegg:

Vedlegg 1 – Kart over festetomten
Vedlegg 2 – Takst
Vedlegg 3 – Kartforretning 

I den grad det er motstrid mellom toppdokumentet og vedleggene, har toppdokumentet rang 
foran vedleggene. Vedleggene har lik rang.

1.6Avtalens ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft på det tidspunktet den er undertegnet av partene og garanti er stilt iht pkt 3.3.

3. UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
1.7Bruk av eiendommen – utfyllende bestemmelser 

Gnr. 1 bnr. 7  i Rygge kommune skal benyttes til sivilt ekspedisjonsområde for flyplassdrift ved 
Moss Lufthavn, Rygge. Eiendommen er i henhold til gjeldende reguleringsplan nærmere definert 
som områdene TFP2, TFP1, (parkeringsarealer) TFB2 (terminalbygning og flyoppstilling), 
TFO1 (fly- oppstillingsplass), samt SPK4 (klimavernsone).

Fester plikter gjennom leieperioden å utøve sin virksomhet i tråd med den til enhver tid 
gjeldende reguleringsplan og denne avtale.

Utbygging på eiendommen må skje innenfor de rammer som er trukket opp i de til enhver tid 
gjeldende reguleringsplaner. Annen bruk krever omregulering. Enhver søknad om omregulering 
skal godkjennes skriftlig av Bortfester. Bortfester kan bare nekte samtykke til omregulering ved 
saklig grunn. 

Oppføring, samt plassering av bygg og anlegg må dessuten også skje i samsvar med godkjent 
helhetlig lufthavnplan og de til enhver tid gjeldende driftsbetingelser for Moss lufthavn, Rygge. 

Bygninger og anlegg på eiendommen må for øvrig også kun oppføres i henhold til de til enhver 
tid gjeldende militære og sivile bestemmelser. 
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1.8Festeavgift – utfyllende bestemmelser 

Festeavgiften fastsettes ved takst iht Avhendingsinstruksen. Denne skal gjennomføres for Festers 
kostnad, og vedlegges denne avtale som vedlegg 2. 

Det skal gjennomføres kartforretning. Denne skal gjennomføres for Festers kostnad, og 
vedlegges denne avtale som vedlegg 3. Arealet som følger av kartforretningen skal være 
grunnlaget for betaling av festeavgiften. Dersom det er avvik mellom arealstørrelsen i 
kartforretningen og arealet som er lagt til grunn i taksten, skal taksten justeres forholdsmessig for 
avviket. 

Festeavgift betales etter faktura, første gang etter at avtalen er undertegnet og takst er avholdt. 

Deretter betales den årlige festeavgiften etter faktura forskuddsvis per 01.01. hvert enkelt år. 

Bortfester kan kreve tvangsfravikelse uten søksmål og dom om leien ikke blir rettidig betalt, jf. 
Tvangsfullbyrdelsesloven § 13 – 2 tredje ledd, litra a, første punktum.

Hver av partene kan årlig, første gang med virkning fra 1. januar 2007, kreve festeavgiften 
regulert i forhold til eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, eller hvis 
denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig indeks. Festeavgiften skal likevel ikke kunne 
reguleres under den festeavgift som ble avtalt på kontraktstidspunktet. Opprinnelige 
kontraktsindeks er indeksen for 15.12.2005. Reguleringen baseres på utviklingen fra opprinnelig 
kontraktsindeks til indeksen for 15.11.2006, deretter baseres denne på utvikingen av indeksen fra 
15.11 til 15.11 hvert år.

Årlig festeavgift kan av hver av partene kreves reforhandlet tidligst 3 år etter ikrafttredelsen av 
avtalen. Etter første gangs reforhandling kan partene kreve reforhandling hvert 7. år deretter. 
Festeavgiften skal settes til markedsleie for tomt uten tillegg for RSL AS’ investeringer. 
Reguleringen skal ha virkning fra det tidspunkt reforhandling kreves. Dersom partene ikke 
kommer til enighet om ny festeavgift, avgjøres dette ved skjønn, jf tomtefesteloven § 15 fjerde 
ledd. 

1.9Garanti

Fester plikter å stille sikkerhet oppad begrenset til ett års leie. Sikkerheten stilles som 
selvskyldnerkausjon fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter konsesjon gitt av 
norske myndigheter. 

Garantien skal være gyldig under hele kontraktsperioden og minst to måneder deretter. Bortfaller 
garantien kan avtalen sies opp med ett års skriftlig varsel.

1.10Festetid – utfyllende bestemmelser

Festekontrakten gjelder for et tidsrom på 25 år fra ikrafttredelse. 

Har ingen av partene sagt opp avtalen etter reglene i pkt 3.5, forlenges festeretten automatisk for 
en ny periode på 10 år. I forlengelsesperioden kan hver av partene si opp avtalen med to års 
skriftlig varsel. Bestemmelsene i pkt 3.5 andre og tredje ledd gjelder tilsvarende ved forlengelse.
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Forlengelse utover 10 år krever ny avtale mellom partene.

1.11Oppsigelse av festeavtalen

Partene kan, når leieforholdet har løpt i minimum 23 år, si opp avtalen med to års skriftlig varsel. 

Partene har i hele avtaleperioden rett til å si opp festeavtalen med 6 måneders varsel, såfremt 
kommersiell sivil aktivitet ved Moss lufthavn, Rygge opphører. 

Tvangsfravikelse uten søksmål og dom kan kreves når leietiden er løpt ut, jf 
tvangsfullbyrdelseslovens § 13 – 2, tredje ledd litra b.

1.12Innløsningsrett

Fester har ikke rett til innløsning. 

1.13Avvikling av festeforholdet

Ved avvikling skal Bortfester overta bygg og andre faste innretninger til markedsverdi, med 
mindre Bortfester tilbyr Fester innløsning av festegrunnen til markedspris. I sistnevnte tilfelle 
skal Fester være forpliktet til å overta grunnen uten fradrag for verdiøkning som skriver seg fra 
Festerens opparbeidelse av grunnen og infrastruktur på området. 

1.14Overlevering av Eiendommen

Fester er kjent med grunnforholdene, og grunnen består dels av morenemasser, dels av 
leirholdige masser og partier med myrlendt terreng. Dette er hensyntatt ved fastsettelse av 
festeavgiften. Eiendommen overtas av Fester i den stand det befinner seg ved overleveringen.

Eiendommen overleveres pr. 1. mars 2006.

Bortfester skal besørge at festetomten utskilles til en egen matrikkel for Festers kostnad. 

1.15Adkomst 

Den regulerte adkomstveien fra Flyplassveien via flyplasstårnet skal benyttes til og fra 
Eiendommen. Vegen er åpen for allmenn ferdsel. Fester gjennomfører og bærer alle kostnader 
forbundet med opparbeidelse, drift og vedlikehold av vegen. 

Bortfester er kjent med at det kan bli aktuelt for Fester å søke om en fremtidig kompletterende 
atkomst fra syd. Bortfester vil, med mindre hensynet til en helhetlig lufthavnutvikling, 
sikkerhets- eller forsvarsinteresser tilsier noe annet, stille nødvendig areal til disposisjon for 
Fester til markedspris. Myndighet til å godkjenne beliggenheten av eventuell ny adkomst 
tilligger Bortfester. 
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1.16Festers plikter – lover, regler og begrensninger

Fester forplikter seg til å overholde alle til enhver tid gjeldende regler, retningslinjer og 
instrukser som kommer til anvendelse, herunder Forsvarets egne bestemmelser og Bestemmelser 
for sivil luftfart. Dette gjelder også de til enhver tid gjeldende regler for opphold, opptreden og 
ferdsel på Rygge flystasjon. 

Fester har ansvar for at ansatte, leverandører og kunder følger ovennevnte regler.

1.17Heftelser 

Bortfester garanterer at eiendommen er fri for pengeheftelser. 

1.18Forurensning eller andre begrensninger i grunnen 

Bortfester er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen m.v.

Fester oppfordres til å gjøre grunnundersøkelser, for egen regning, før utbygging foretas for å 
avklare om grunnen skulle være forurenset. Dersom det på et senere tidspunkt konstateres at det 
eksisterer forurensning i grunnen, skal Fester ikke kunne gjøre mangelsbeføyelser gjeldende 
overfor Bortfester. Likeledes skal Fester i et slikt tilfelle, bære det fulle ansvar og omkostningene 
for eventuell forurensning, også forurensning forårsaket av Bortfester. 

Bortfester er heller ikke kjent med om det på tomten eksisterer kulturhistoriske begrensninger 
som har betydning for utnyttelse av tomten.

Tilsvarende skal Fester bære den fulle risiko, såfremt det blir fattet vedtak av kulturhistorisk art 
som legger begrensninger på utnyttelsen av grunnen.

Dersom Bortfester likevel mottar pålegg fra offentlig myndighet om opprydding eller lignende, 
skal Fester bekoste og gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle disse pålegg. 

Fester plikter til enhver tid å overholde gjeldende lover og forskrifter om utslipp, forurensning 
mv., og sørge for at det til enhver tid finnes rutiner og prosedyrer for å motvirke eller avbøte 
enhver forurensning eller utslipp. I forbindelse med miljøsikring i området, skal Fester 
gjennomføre og bekoste for de sikringstiltak som er påkrevd. Sikringstiltakene skal utføres i 
samråd med Bortfester.

På det området som er regulert til sivil lufttrafikk, finnes infrastruktur (kabler / rør / ledninger) i 
grunnen. Denne skal flyttes av Bortfester for Festers bekostning. 

1.19Ansvarsforhold

Fester kan ikke fremme krav mot Bortfester i tilknytning til Festers opparbeidelse av 
eiendommen eller dersom det oppstår skader ved utøvelse av Festers rettigheter, virksomhet eller 
egen drift på det bortfestede området. Det samme gjelder for Festers leietakere og eventuelle 
tredjemenn Fester gir adgang til området med mindre Bortfester selv kan holdes direkte ansvarlig 
for skaden.

05/07/2006 RSL AS 



7

Fester skal videre holde Bortfester skadesløs for krav fra tredjemann i henhold til 
Samarbeidsavtalens pkt. 7.

1.20Andre plikter

Fester plikter å innfri og i sin helhet dekke kostnader knyttet til alle, også nye, offentlige påkrav 
som følge av å etablere, drive og inneha sivil aktivitet på eiendommen, som for eksempel 
eiendomsskatt. 

Merverdiavgift pålegges i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Alle beløp i 
denne avtale er uten merverdiavgift.

1.21Forholdet til tomtefesteloven

Rettsforholdet reguleres av den til enhver tid gjeldende tomtefestelov med mindre annet følger 
av denne avtale.

1.22Lovvalg - Tvisteløsning - Verneting

Dersom det oppstår en tvist mellom partene, skal denne først forsøkes løst gjennom samarbeid. 
Konflikter som ikke løses mellom partene, skal bringes inn for de ordinære domstoler. 

Partene vedtar Moss tingrett som verneting i alle tvister mellom partene. 

Denne kontrakten er utferdiget i tre eksemplarer, ett til hver av partene og en tinglysingsgjenpart.

Forsvarsbygg 
Oslo den, …….2006 Moss den, ……..2006

Pål Benjaminsen
Direktør Utleie
Forsvarsbygg

Egil M. Ullebø
Styreformann
Rygge sivile lufthavn AS

Stein E. Nodeland 
Generalmajor
Generalinspektør for Luftforsvaret
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