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– Bunnen er nådd
Den kraftigste veksten i boligsalg på ti år i Frankrike:

Terrorangrepene i Frankrike har ikke skremt bort norske kjøpere av 
fritidsboliger i Sør-Frankrike. I fjor slo eiendomsmegler Fredrik Lilloe 
alle tidligere omsetningsrekorder. – Det største salget vi hadde i 2016 
var på 170 millioner norske kroner. Det var en eiendom i Cannes som vi 
solgte til en norsk familie, forteller Lilloe i Knight Frank på den franske 
rivieraen.

Terrorangrepene i Paris og Nice preller 
tilsynelatende av på etterspørselen 
etter fritidsboliger i Frankrike. Det er 
godt nytt for det franske boligmarke-
det, som fra 1997 til 2007 steg med hele 
150 prosent, eller inflasjonsjustert 
med 112,5 prosent. Så kom finanskri-
sen tett etterfulgt av eurokrisen, og 
prisene på boliger falt, viser tall fra 

Global Property Guide. Heller ikke 
Sør-Frankrike ble skånet, hvor prisen 
på de dyreste eiendommene på Rivie-
raen samlet sett har falt med rundt 30 
prosent (målt i euro) siden finanskri-
sen brøt ut i 2008. I 2007 var den offisi-
elle prisveksten for alle eiendommer 
på Rivieraen på hele 13 prosent. Siden 
den gang har prisveksten uteblitt. Nå 

tror daglig leder og partner Fredrik 
Lilloe, i eiendomsmeglerfirmaet 
Knight Frank på Rivieraen, at bunnen 
kan være nådd. 

– Statistikk fra de franske notarene 
viser at transaksjonene av eiendom 
gikk opp 11 prosent i Frankrike i fjor. 
Det er den kraftigste veksten på ti år. 
Dette har dratt snittprisene opp med 

ATTRAKTIVT OMRÅDE: Eneboligen på 360 kvadratmeter med fem soverom og bad, svømmebasseng og sjøutsikt selges for 36 millioner norske kroner 
og ligger i Cannes.   FOTO: KnighT FranK.
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to prosent, forteller han.
Det er langt fra hva eiendomsmegle-

ren hadde forventet etter en sommer 
som startet med at Storbritannia for-
lot EU, og som endte med at en fransk-
tunisisk terrorist drepte 84 mennesker 
med lastebil på strandpromenaden i 
Nice under nasjonaldagsfeiringen.

– Etter særlig Brexit trodde vi det 
var kroken på døren, men vi har faktisk 
gjort det bedre, hatt større pågang og 
gjennomført flere transaksjoner etter 
disse hendelsene. 2016 ble et rekordår 
for oss, og en omsetningsdobling av 
vårt beste år tidligere, sier Lilloe. 

Han anslår at meglerfirmaets salg 
har tatt seg opp med ca. 15 prosent fra 
2015 til 2016. Eiendomsmegleren hol-
der tallene tett til brystet og viser til at 
det er en annen kultur for utlevering av 
slike opplysninger i Frankrike enn her 
hjemme.

– Omsetningstall er ikke offentlig på 
samme måte som i Norge. Men det jeg 
kan fortelle, er at det største salget vi 
hadde i fjor var på 170 millioner norske 
kroner. Det var en eiendom i Cannes 
som vi solgte til en norsk familie. Det 
er uvanlig at rekorden kommer fra 
Norge, det er vanligvis andre nasjona-
liteter, som briter, indere eller russere, 
som setter prisrekorder, fortsetter 
eiendomsmegleren.

Noe mer om rekordsalget får vi ikke 
vite.

– Vi ser at prisene fortsatt er justert 
nedover, og vi har fortsatt ingen pris-
vekst på den franske rivieraen. Samti-
dig var det en økning i antall transak-
sjoner på mellom 30 og 35 prosent i fjor, 
og i år er det valgår i Frankrike. 
Franskmenn tror selv på en politisk 
endring. Nå som sittende president 
François Holland har sagt han ikke 

stiller til gjenvalg, så tror de fleste det 
blir en blåere fremtid og bedre økono-
miske tider. Jeg tror bunnen var nådd 
i 2015/2016 og at trenden i boligmarke-
det har snudd, fortsetter Lilloe.

Eiendomsmegleren trekker også 
frem at presidentvalget i Frankrike vil 
få stor betydning for om russerne, som 
er prisdrivende, kommer tilbake til 
boligmarkedet. Favoritten til å overta 
som president i Frankrike, den konser-

vative François Fillon, har også tatt til 
orde for en oppmykning mot Russland. 

– Det er en nasjonalitet som har dre-
vet markedet og prisstigning. Hvis 
russerne kommer tilbake, vil jeg anslå 
at vi får en prisøkning på boliger på 
fem prosent, tror Lilloe.

Eiendomsmeglerforetaket Knight 
Frank selger primært eiendommer i 
det øvre prissjiktet og har få objekter 
under ti millioner norske kroner. 

– Snittransaksjonene vår har gått 
opp fra 24 millioner kroner i 2014 til 38 
millioner kroner i fjor. Folk kjøper bare 
dyrere og dyrere eiendommer, og det 
er kanskje en trend som forteller at  
markedet er mer stabilt, fortsetter 
han.

For 38 millioner kroner kan man i 
dag få en villa på 1.000 kvadratmeter 
og med 20 hektar mål tomt som ligger 
40 minutter fra flyplassen i Nice. Eller 
et hus på 300 kvadratmeter med to mål 
tomt og panoramautsikt i Cannes.

– Kjøpers marked
Eiendomsmegler Erik Fougner i AAA 
Riviera Eiendom er mer nøktern i sin 
prognose for de franske boligprisene i 
år. 

– I lys av volumoppgangen som har 
funnet sted i 2016, tilsier logikken at 
prispilen vil peke oppover i 2017. 

GOD UTSIKT: Den over 200 kvadratmeter store boligen i Nice, med tilsvarende stor terrasse, kommer med panoramautsikt over Middelhavet. Prisforlan-
gende er nærmere 18 millioner norske kroner.  FOTO: aaa riviera

– 2016 ble et rekordår for oss, 
og en omsetningsdobling av 

vårt beste år tidligere.
Eiendomsmegleren Fredrik Lilloe
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Om fem måneder er det imidlertid 
presidentvalg i Frankrike, og valg har 
notorisk hatt en dempende effekt på 
pris. Disse to faktorene vil trolig nøy-
tralisere hverandre og tilsi et stabilt 
prisleie i 2017, mener Fougner.

Eiendomsmegleren presiserer at 
hans kommentarer knytter seg til det 
sydfranske eiendomsmarkedet gene-
relt. Fougner viser til at det ikke finnes 
egen statistikk for fritidsboliger, som 
utgjør ca. 30 prosent av markedet. Av 
dette igjen er rundt 30 prosent eid av 
utenlandske kjøpere.

– Det sydfranske eiendomsmarkedet 
er imidlertid komplekst å tolke pris-
messig, da det er store forskjeller i de 
ulike prissegmentene. Gode objekter 
med riktig beliggenhet er det stor rift 
om, og de selges til prisforlangende. 
Objekter som ikke er like ettertraktede 
kan til gjengjeld være gjenstand for til 
dels tøffe prisforhandlinger i dagens 
marked, som av mange oppleves som 
et “kjøpers marked”. En eiendomskjø-
per kan følgelig gjøre en god deal med 
dagens markedspsykologi, fortsetter 
han.

I juni i fjor skrev Kapital at de rime-
ligere eiendommene relativt sett har 
holdt seg bedre i pris enn de dyre, som 
stadig har blitt jekket ned i pris. Vil-
laen til den legendariske parfyme-
gründeren Coco Chanel, La Pausa, er 
et eksempel på en eiendom som ble 
lagt ut for salg for en langt høyere pris 
enn den til slutt ble solgt for. Utrops-
prisen var svimlende 40 millioner euro 
i 2013, men eiendommen ble solgt for 
25 millioner euro to år senere.

Vil ha solsikkerhet
Fougner forteller at de franske 
meglerne og notarene har vært relativt 
fornøyde med aktivitetsnivået i 2016. 
Han viser til at utbyggingstakten for 
nybygg steg markant i fjor, men etter-
spørselen er fortsatt langt større enn 
tilbudet. 

Han forteller at registreringsavgiften 
i Frankrike ligger på ca. 7,5 prosent i 
andrehåndsmarkedet og på 2,5 prosent 
ved kjøp av nybygg. 

– Formuesbeskatningen i Frankrike 
trer først inn idet man passerer 1,3 mil-
lioner euro i nettoformue, og i et slikt 
tilfelle vil den lyde på knappe 2.500 
euro (under 0,2 prosent). Men den er 
progressiv og merkes egentlig mest 
idet nettoformuen etter fradrag for 
gjeld kommer opp i større tall. Eksem-
pelvis ved fem millioner euro betaler 
man 0,7 prosent i formuesskatt i 
Frankrike, forteller han.

Eiendomsmegleren trekker frem at 

det franske presidentvalget vil avgjøre 
hvordan skatte- og avgiftsbildet vil bli 
i 2017.

– Hvis konservative François Fillon 
blir valgt, forventes det betydelige 
skattereduksjoner som vil påvirke det 
franske eiendomsmarkedet på positivt 
vis. Den sterke kandidaten har bebu-
det en halvering av tidsperspektivet for 
å gå klar av gevinstbeskatning på eien-
dom fra 30 til 15 år, og han vil fjerne 
formuesbeskatning, som han kaller en 
idiotisk skatt, sier eiendomsmegleren 
og legger til:

– Fillon lover tillempninger m.h.t. 
arveavgiften og foreslår redusert regis-
treringsavgift på eiendomskjøp. De 
andre mindre sannsynlige kandidater 
til presidentembetet har ennå ikke 
uttalt seg, men ingen eventuelle end-
ringer fra disse vil kunne forverre skat-
tesituasjonen man har med president 
Hollande idag.  

– Hva er det ellers som påvirker det 
franske boligmarkedet nå?

– Dagens rentenivå er svært positivt. 
For våre landsmenn er selvsagt krone-
kursen mot euro av en viss betydning. 
Men når sant skal sies, er det ikke noe 
som har større betydning enn det nor-
ske sommerværet på nordmenns 
kjøpsmotivasjon av feriebolig i Sør-
Frankrike. En dårlig norsk sommer har 
stor effekt på kjøpelysten, mens det 
motsatte er like sant, fortsetter han.

Han mener også at hytta på Sørlan-
det ofte er dyrere enn villaen på Rivi-

eraen, og viser til hvor kort sesongen 
er for sommerhytten, mens rivierabo-
ligen kan brukes hele året. 

 
Stor interesse
Også daglig leder Tom Greni i Nordic 
France Real Estate melder tilbake om 
god aktivitet i fjor.

– Markedet for fritidsboliger har 
vært bra i 2016. Vi har hatt en økning i 
antall solgte boliger på 20 prosent sam-
menlignet med samme periode i 2015. 
Siste halvår 2016 har vi ikke de offisielle 
tallene for ennå, men vår erfaring er at 
trenden har fortsatt, sier Greni.

Han tror mange tidligere satt på 
gjerdet, men at de i fjor bestemte seg 
for å gjøre noe med boligdrømmen.

– Markedet er bra, og det er stor 
interesse for kjøp av bolig her nede. 
Det er mulig å gjøre gode kjøp, og det 
gjør interessen enda høyere. Høyere 
kronekurs og generelt god økonomi i 
Norge gjør at mange nå realiserer sin 
drøm, fortsetter Greni.

Allerede i de første dagene i januar 
har de hatt flere visninger enn i samme 
periode i fjor. 

– Den franske riviera har alltid vært 
veldig populær med kombinasjonen av 
god livskvalitet, godt klima, 300 solda-
ger, kort reiseavstand fra Norge, en 
mengde aktiviteter og beliggenhet 
sentralt i Europa, reklamerer eien-
domsmegleren.

IDYLLISK: I hjertet av middelalderlandsbyen Biot, som er lokalisert mellom Nice og Cannes, selges 
dette nyrenoverte landsbyhuset på 120 kvadratmeter med basseng for ca. åtte millioner kroner. 

FOTO: aaa riviera
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