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CANNES/OSLO: – Vi merket en 
bråstopp da kronekursen falt i de-
sember. Oljeprisen var jo oppe i 120 
dollar, og så gikk den til 60. Da gikk 
gardinene igjen. Men da eurokursen 
kom tilbake på 8,60–8,80, da kom 
kundene tilbake. Det er til å leve 
med, sier Erik Fougner.

Sammen med tre andre nord-
menn driver han meglerfirmaet 
AAA Riviera Eiendom i Sophia 
Antipolis, en mil inn i landet fra 
Antibes. Siden 2002 har de bistått 
norske kunder med å kjøpe feriehus 

og -leiligheter på Den franske rivie-
raen, og da har eurokursen mye å si.

Norges Banks overraskende be-
slutning om å beholde styringsren-
ten på 1,25 prosent i går, medførte 
umiddelbart at kronen styrket seg 
med 25 øre. I går ettermiddag kostet 
en euro 8,61 kroner.

– Kursen traff 10 rett etter jul-
aften i 2008, og da merket vi et 
kolossalt fall i etterspørselen, sier 
Fougner, som mener det går en 
smerteterskel ved 9.

Stort spenn
Til tross for reduserte eiendomspri-

ser siden finanskrisen, har markedet 
mellom Saint-Tropez i vest og Men-
ton i øst vært langt mer stabilt enn 
langs den spanske solkysten, der det 
ble bygget mye mer i årene før krisen. 

For en anstendig toromsleilig-
het på 50 kvadratmeter sentralt 
i Nice eller Cannes må du typisk 
ut med rundt 350.000 euro pluss 
7 prosent til den franske staten og 
cirka 2 prosent til eventuell kjøps-
megler, som er vanlig i Frankrike. 

I den øvre enden av markedet 
kan prisene strekke seg langt over 
normal fatteevne for en feriebolig: 
Ifølge Forbes er det som akkurat nå 

er verdens dyreste hus til salgs for 
drøyt 4 milliarder kroner, en villa i 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, en mil sørøst 
for Nice.

Finere boliger billigere
– Våre kunder handler som oftest 
for mellom 6.000 og 7.000 euro pr. 
kvadratmeter. I dette segmentet har 
det vært et prisfall på mellom 5 og 
6 prosent hvert år de siste to årene, 
mener Fougner.

Med dagens kurs innebærer det 
6 millioner kroner for 100 kvadrat-
meter – inkludert notaravgift til 
staten.

Til sammenligning har gjen-
nomsnittsprisen i fylket Alpes-Ma-
ritimes ifølge offisiell statistikk ste-
get med 2 prosent hvert av de to siste 
årene. Årsaken er ifølge Fougner at 
det er langt større rift om billigere 
og enklere leiligheter blant lokalbe-
folkningen. Den øker som følge av 
relativt sterk tilflytting.

– Det er cirka 30 prosent feriebo-
liger i dette markedet. Utlendinger 
eier 12 prosent av eiendommene, og 
vi handler i et litt annet prisleie enn 
den menige franskmann, sier han.

Den franske rivieraen kjenneteg-
nes av tradisjonsrike byer og lands-
byer, og er lite preget av gigantiske 
utbygginger som man ofte finner 
i Spania. Fougner mener det er en 
underliggende mangel på boliger.

– Det er forklaringen på at mar-

IDYLL: Småbyen Cannes har vært en magnet på velstående turister siden 1800-tallet, og har ikke mistet sin sjarm. Dyrt er det, men ikke nødvendigvis dyrere enn i Oslo.  FOTO: DREAMSTIME
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– En euro mellom 8,60 og 8,80 er til å leve med, sier Erik Fougner i AAA 
Riviera Eiendom. I Sør-Frankrike er det fortsatt mulig å prute på prisene.
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JUAN LES PINS: Studioleilighet på 32 kvadratmeter med terrasse, selger ber om 2,4 millioner 
kroner.  FOTO: NORSK MEGLING

SAINT-RAPHAËL: Byhus på 95 kvadratmeter ved sjøen, pris-
antydning på 2,9 millioner kroner.  FOTO: FRANSKBOLIG

CANNES: 57 kvadratmeter med balkong i Basse Californie i Cannes, 
prisantydning på 2,9 millioner kroner.  FOTO: NORSK MEGLING
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kedet har vært så stabilt, hevder han.

Russerne er hjemme
Fransk økonomi preges imidlertid 
av stagnasjon, med en BNP-vekst i 
fjerde kvartal som falt til 0,1 prosent. 
Dermed er det lite trolig at markedet 
står foran en snarlig boom. Som følge 
av russisk krigføring, oljeprisfall og 
rubelkollaps, er dessuten russerne – 
som en periode var en sterk kjøper-
gruppe – blitt borte.

– De har problemer med å få pen-
ger ut av landet. Putin kan ha hatt 
en finger med i spillet, tror Fougner.

– Kanskje like greit?
– Haha, det vil jeg ikke mene noe 

om.
– Hva tror du om prisutviklingen 

på Rivieraen i årene som kommer?
– Vi tror det kommer en vekst 

i antallet omsatte objekter, fordi vi 
har passert bunnen etter seks–syv 
år i stabilt sideleie. Nå kommer folk 
på banen igjen, men jeg tror ikke 
det kommer til å skje så mye med 
prisene.

Da sosialistpresident Francois 
Hollande kom til makten i 2012, 
skrumpet markedet inn som følge av 
varslede skatteøkninger på eiendom 
og utleieinntekter. Fougner legger li-
ten skjul på sin misnøye.

– Fransk økonomi preges av 
Hollande, og det er vi ikke så for-
nøyd med. Det er fortsatt mulig å 
forhandle ned prisen på ferieboliger 
med en håndfull prosent i mange til-
feller, men jeg tipper at det kommer 
en moderat prisvekst i 2016, sier han.

– Hvorfor vil det skje?
– På grunn av demografiske 

forhold. Det er en strukturell bo-
ligkrise på Rivieraen og en helt klar 
manko på nybygging. Dette vil all-
tid være en hotspot, selv om det er 
litt vann i vinen akkurat nå.

nå kommer folk på banen igjen, men jeg tror 
ikke det kommer til å skje så mye med prisene
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– FLERE SALg, LIkE PRISER: 
Erik Fougner i AAA Riviera Eiendom.  
 FOTO: AAA RIVIERA EIENDOM

– Holder seg stabilt
– Markedet er stabilt eller litt bedre 
enn det var for noen år siden, sier 
Isabelle Martin, eiendomsmegler hos 
Attika International i Nice.

Hun har formidlet leiligheter og 
villaer til flere internasjonale kjøpere 
den siste tiden, deriblant to fra Norge. 
Men:

– Den russiske middelklassen, 
som gjerne kjøpte for mellom 200.000 
og 300.000 euro, er helt borte.

Byttes ut med arabere
David Parent, som jobber for Cro-

isette Properties i Cannes, mener 
prisene på brukte leiligheter med et 
visst renoveringsbehov har falt mest 
de siste årene, anslagsvis mellom 5 
og 10 prosent.

– Prisene er ellers stabile. Vi hå-
per kjøpslysten tar seg opp, sier han.

– Hvor kommer kjøperne fra?
– Det er selvsagt mange fra 

Frankrike, men også Storbritan-
nia og spesielt London. I det siste 
har vi også sett en vekst i aktivite-
ten fra Dubai og Emiratene, sier 
Parent.

lokale meglere i Cannes og nice melder om et rolig marked.

CANNES: De store lokale forskjellene bekreftes ved denne leiligheten på Croisetten: 227 
kvadratmeter prises til 150 millioner kroner.  FOTO: MICHAEL ZINGRAF

vENCE: Luksuriøs villa med utsikt mot Middelhavet. 300 kvadratmeter for 14,35 millioner 
kroner.  FOTO: FRANSKBOLIG
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