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30. juni 2021 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 
 
 
 
 

AVGJØRELSE 
  
 
 
 
Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

Rune Burkeland-Matre 
     Lars-Erik Halvorsen 
 
 
 
Parter:     xxx , fratredende part 
 
               - 
 
     xxx, tiltredende part 
 
 
 

 
 

 
 

I. INNLEDNING 
 
Xxx  er etter utlysning og søknad tildelt xxx fastlegehjemmel ved xxx legekontor i xxx  kom-
mune. Partene har ikke blitt enige om kjøpesummen som skal betales i anledning overdra-
gelse av xxx praksis og bedt om at dette fastsettes av nemnd i henhold til Rammeavtale mel-
lom Kommunenes sentralforbund (KS) og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 
fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6. 
 

Bestemmelsen har i de to første avsnitt slik ordlyd: 

 
«5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 

 

Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til overtagende lege. Til praksis regnes 

relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. Overdra-

gelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i 

denne avtalen. 

 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at 

kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av Le-

geforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Legeforeningen 

etter drøftinger med KS. 
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Sentralstyret i Den norske legeforening har fastsatt Retningslinjer for nemndsbehandling ved 
overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen. Retningslinjene er akseptert av partene 
gjennom skjema for anmodning om nemndsbehandling og er lagt til grunn for nemndas be-
handling av saken. 
 
Begge parter har fylt ut skjemaet ”anmodning om nemndsbehandling” og for øvrig gitt nær-
mere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på saken. Xxx  har oversendt di-
verse dokumentasjon knyttet til praksisen og legesenteret. Det er fremlagt fullmakter som 
legitimerer xxx til å håndtere saken på vegne av xxx.  
 
Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler tirsdag 22. juni 2021. Til-
stede var xxx på vegne av xxx og nemndas medlemmer. xxx deltok i møtet dels på Teams og 
dels pr telefon. Nemnda fikk omvisning i praksisens lokaler av to av de øvrige legene ved 
legekontoret, xxx og xxx og utstyr og inventar ble besiktiget.  
 
Videre mottok nemnda vitneforklaring fra lege xxx som i dag har egen fastlegehjemmel ved 
legekontoret, men som over en årrekke har vikariert i xxx praksis på deltid.  
 
Nemnda avsa i februar 2020 en avgjørelse knyttet til en tidligere overdragelse ved samme le-
gekontor. Nevnte avgjørelse har til en viss grad også dannet grunnlag for de opplysninger 
og vurderinger som er gjort i foreliggende sak. 
 
Nemnda har etter møtet kommet frem til en enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på 
de mottatte dokumenter, befaringen og de muntlige redegjørelser som ble gitt i anledning 
forhandlingsmøtet. Videre har nemnda til en viss grad benyttet opplysninger fra nevnte 
nemndsavgjørelsen i 2020 for å beskrive praksisen. 
 
 
II. SAKENS FAKTUM 
 
Type praksis 
Den aktuelle praksisen ligger i en gruppepraksis, xxx legekontor, i tettstedet xxx i kommu-
nen. Dette er en 4-legepraksis, men slik at den ene legen nylig startet ved kontoret i en null-
iste. Bakgrunnen for dette er at en tidligere deltager ved kontoret tok med seg sin fastlege-
hjemmel/praksis og flyttet ut kort tid etter at xxx overtok hjemmelen. Legekontoret har mot 
slik bakgrunn fått tildelt en nyopprettet «nullhjemmel» som etter utlysning nå er besatt. 
 
Gruppepraksisen er organisert som et selskap med delt ansvar, xxx. Pr. i dag er det kun le-
gene xxx og xxx som står oppført som deltagere.  
 
Nemnda legger til grunn at xxx var deltager frem til xxx , og at «xxx» andel overføres til kjø-
per i denne saken når oppgjør for praksisen gis til xxx.  
 
Det er ikke knyttet kommunal bistilling til hjemmelen. 
 
 
 
Lokalene 
Gruppepraksisen ligger i et forretningsbygg i xxx. Praksisen har vært i disse lokaler siden 
1960-tallet, med enkelte utvidelser av lokalene etter hvert som det har kommet nye leger til. 
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Det er kort vei til offentlig transport og parkering rett utenfor. Praksislokalet ligger i kort 
gangavstand til xxx.  
 
Praksislokalet består av: 
 

- 4 relativt store legekontor, tre av dem (inkl det tiltredende skal benytte) har eget rom 
for GU 

- Ett (stort) kontor til sykepleier/administrasjonsleder 

- Venterom 

- Resepsjon med arbeidsstasjoner til ansatte mv 

- Laboratorium (i forlengelsen av resepsjonslokalet) med åpning mot skiftestue 

- EKG-rom med egen arbeidsstasjon 

- Lunsj-/møterom 

- Diverse smårom som lager, toalett mv. 
 
Leieavtalen har i årenes løp vært forlenget gjentatte ganger, senest i september 2019 med ut-
løp september 2024. 
 
Samlet sett er lokalene på 418 m2 og har en årlig husleie på 465 4561. I tillegg kommer felles-
kostnader med kr 10 192 (a-konto) pr måned samt leie for fire parkeringsplasser som le-
ger/ansatte disponerer ved bygget. 
 
Praksisen ligger byggets tredje etasje og har via heis en viss tilgang for bevegelseshemmede, 
men er ikke universelt utformet. Heisen har ikke plass til ambulansebåre. 
 
Personell 
Det er ansatt en spesialsykepleier i halv stilling som også har funksjon som administrasjons-
leder. Xxx  skal trappe sin stilling noe ned til 0,4 årsverk. I tillegg er det tilsatt tre helsesekret-
ærer i totalt 2,3 årsverk. 
 
De ansatte har til en viss grad noen spesialområder innenfor sin kompetanse, men rullerer på 
de forskjellige arbeidsoppgavene. 
 
Det legges til grunn at de ansatte er godt innarbeidet i sine arbeidsoppgaver. Sykepleieren 
generer inntekter til legekontoret gjennom sin virksomhet. 
 
Systemer i praksisen, avtaler, formelle forhold 
Praksisen benytter i dag Pasientsky journalsystem etter at legekontoret nylig la om fra Sys-
tem X høsten 2020. Legekontoret har de tekniske løsninger som er påkrevet ift. kommunika-
sjon med pasienter og andre helseaktører og benytter Melin betalingsterminal. Legene har 
mulighet for hjemmekontor. 
 
EKG har integrasjon mot datasystemet.  
 
Laboratoriet er kvalitetssikret gjennom NOKLUS. Det er avtale med Unilab for prøver som 
ikke analyseres ved legekontoret. Dette er tidsbesparende for både leger og pasienter. 
 

 
1 Tall hentet fra nemndsavgjørelse i 2020 
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Det foreligger skriftlig internavtale mellom legene i legesenteret. Denne er ikke signert/for-
melt tiltrådt av den nye legen i nullhjemmel. Xxx  betingelser for drift av praksis ved lege-
kontoret er heller ikke sammenfallende med reguleringen i internavtalen for så vidt gjelder 
felleskostnader. Nulllistelegen, skal i motsetning til de øvrige som deler kostnadene likt, be-
tale en andel (muntlig opplyst å være 15 %) av sin omsetning i oppstarten. Det er ikke satt 
noen eksakt dato for når xxx evt. skal over på ordinære driftsvilkår. 
 
Utstyr/laboratorium 
Det foreligger ikke noen liste over utstyret med angivelse av innkjøpsår, nypriser, med unn-
tak av de nyinvesteringer som er gjort siste året.  
 
Utstyr/inventar i fellesrom eies av legene gjennom DAet. 
 
Laboratoriet har det utstyret som forventes i en allmennpraksis i 2021.  
 
Inventar og møblement i fellesrom fremstår som noe utidsmessig, er godt brukt, men fortsatt 
i funksjonsmessig stand.  
 
Datautstyret ble skiftet i 2020 ifm. omlegging til nytt system for EPJ. Inklusive lisenser og in-
stallasjonskostnader ble det investert ca 200 000 i denne forbindelse.  
 
Telefonsystemet ble også skiftet i 2020 (IP-telefoni). Totalt hadde legesenteret i den anled-
ning kostnader på ca. 16 – 17 000. 
 
Det som er på den enkelte leges kontor, eies av den enkelte lege med unntak av datamaskin 
og telefoni, som eies av DAet.  
 
Økonomiske forhold 
Iht. internavtalen deles utgiftene mellom legene deles likt uavhengig av listestørrelse eller 
andre parametre. Felleskostnadene har de siste årene vært ca. kr. 85 000 pr måned pr lege (kr 
1 020 000 pr år). Reelle kostnader ligger smått lavere slik at det ikke skal være nødvendig 
med ekstra innbetalinger ved uforutsette utgifter. Driftskostnader ut over dette er marginale.  
 
Etter at det nå er kommet inn en fjerde lege med nullhjemmel som skal ha lavere andel kost-
nader, i alle fall i oppstartsfasen, vil kostnadene for de øvrige bli høyere i en periode. 
 
Fra xxx regnskap de siste tre år gjengis følgende nøkkeltall: 
 
År  Driftsinntekt   Driftskostnader              Driftsresultat 
2018  2 681 048   1 073 623    1 607 425 
2019  2 656 267   1 078 604    1 577 663 
2020  2 852 063   1 071 703    1 780 360 
 
Pasientgrunnlaget 
Listetaket er på 1800 og var, slik nemnda oppfatter det, nær fulltegnet da xxx drev praksisen. 
xxx gikk xxx i xxx og listen har gradvis blitt gjenstand for reduksjon slik at faktisk listestør-
relse på tidspunktet for nemndas vurdering av saken ligger på rundt 1400.  
 
Fra lege som har tjenestegjort som vikar på listen i perioder ble det opplyst om at praksisen 
skilte seg noe ut ved at det var flere pasienter enn «normalt» som stod på B-preparater. Xxx 
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inntrykk var at xxx var noe mindre restriktiv med dette enn det som er vanlig. Det er likevel 
ikke tale om forhold som innebærer at tilsynsmyndigheten er blitt kontaktet, så langt 
nemnda er kjent med. 
 
Vikaren opplyste også at etter at legekontoret hadde gått over til det nye systemet «Pasient-
sky», fortsatte xxx å benytte System X i en periode. Visstnok som følge av at xxx syntes Pasi-
entsky var komplisert å bruke, for øvrig noe også de øvrige legene ved kontoret opplevde. 
Journaler skrevet i denne perioden er dermed borte, noe som kan være en utfordring for en 
ny lege som ikke kjenner sin pasientpopulasjon slik som xxx gjorde.  
 
Kontinuitet 
Selve legekontoret har sin opprinnelse tilbake til 1960-tallet da første lege startet opp i disse 
lokalene. Xxx  har selv drevet praksisen i 47 år. 
 
Så langt nemnda er kjent med, har det ikke vært fravær i xxx driftstid som påvirker verdi-
vurderingen. Etter at xxx gikk bort har det ikke vært vikar i praksisen, men xxx pasienter har 
blitt ivaretatt av de øvrige legene ved xxx.  
 
Attraktivitet/beliggenhet 
Det meldte seg syv søkere til hjemmelen da den ble lyst. To trakk seg og en kandidat var 
ikke faglig kvalifisert. De øvrige fire ble innkalt til intervju. Xxx  ligger i kort avstand til xxx 
med gode kollektivforbindelser. Snart er ny dobbeltsporet jernbane i drift og det vil minke 
reisetiden til xxx ytterligere.  
 
 
III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 
 
Fratredende part, xxx, har i korthet anført følgende: 
 
Listestørrelse er på 1800. Noen pasienter har søkt ny fastlege de siste månedene siden de 
visste at xxx skulle slutte da xxx ble 75 år xxx, men de har likevel brukt xxx som lege.  
 
Den lege som overtar vil møte en godt innarbeidet og veldrevet praksis gjennom 47 år. Det er 
stabil pasienttilgang og et godt trenet og hyggelig personale bestående av helsesekretærer og 
en spesialsykepleier. Legekontoret har et godt samarbeid med avtalespesialister, fysiotera-
peuter og kiropraktorer i umiddelbar nærhet.  
 
Den siste tiden har det blitt investert i nytt journalsystem (Pasientsky) og nye terminaler.  Pa-
sientene kan booke time online og det er mulighet for videokonsultasjoner.  
 
Rutiner og systemer ved kontoret er forbedret. Det har også blitt jobbet med innsparinger for 
å få ned kostnader, selv om praksisen har hatt god inntjening. Listelengden gir god inndek-
ning av kostnader gjennom basistilskuddet. 
 
Den nye legen kan påregnes full drift og fulle inntektsmuligheter fra første dag. 
 
Xxx  har bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 1 450 000. Det er ikke gitt noe forslag til 
fordeling av dette på utstyr/inventar og opparbeidet praksis, i det dette er overlatt til nemn-
das skjønn. 
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******* 

 
 
Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 
 
Selgers prisforlangende er for høyt. 
 
Det er vanskelig rekruttering i forhold til anskaffelse av vikarer. Nabokommunen gir rekrut-
teringstilskudd, men ikke xxx kommune.  
 
Driftskostnadene ved legekontoret er høye.  
 
Det er tale om en tung liste med flere A/B-preparatmisbrukere og psykiatripasienter.  
 
Det har vært konflikt på legekontoret som ledet til at en av legene flyttet ut og at kontoret i 
dag står igjen med en nulliste i tillegg til de tre andre.  
 
Dette innebærer at kjøpesummen må settes lavere enn det som er krevd fra boets side. 
 
Det er bedt om at kjøpesummen fastsettes til kr 900 000. Iht. avklaring under nemndsmøtet 
ber kjøper om at nemnda fastsetter fordelingen mellom utstyr/inventar og opparbeidet 
praksis innen denne ramme. 
 
 
IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  
 
Partene har fri rådighet over sakens gjenstand og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 
går utenfor partenes påstander. 
 
Som forutsetning for nemndas vurdering og kjøpers betalingsplikt ligger at kjøper for over-
ført 25 % andel i xxx uten tilleggsbetaling ut over det som følger av denne avgjørelsen. Dette 
er også bekreftet av de øvrige legene ved legekontoret. 
 
Nemnda vil først ta stilling til verdien på utstyret og inventaret. 
 
Det er ikke fremlagt noen konkret oversikt over det utstyr/inventar som er gjenstand for 
overdragelse eller hva dette har kostet ved innkjøp, tidspunkter for innkjøp mv, med unntak 
av de nyanskaffelser som ble gjort i 2020 på data og telefoni, nærmere beskrevet ovenfor.  
 
Nemnda må dermed basere sin vurdering på et skjønn. Nemnda finner imidlertid en viss 
veiledning i den nemndsavgjørelsen som ble avsagt ved dette legesenter i 2020 hvor nemnda 
beskrev utstyr og inventar som følger: 
 

«Praksisens inventar og møblement er fullt brukbart, men det fremstår som godt brukt og har 
neppe nevneverdig omsetningsverdi solgt «løst». Integrert og benyttet i den aktuelle praksis 
har det imidlertid en åpenbar bruksverdi og det vil være meget kostbart å skulle skaffe tilsva-
rende nytt. 
 
Når det gjelder medisinsk/teknisk utstyr er praksisen/legekontoret om lag som normalt. Her 
er ikke åpenbare mangler, men det er heller ikke gjort vesentlige nyinvesteringer på 



 

 

 

 

130207/577318/NGR 

7 

utstyrsfronten. Det er gjort noen investeringer knyttet til data-/utstyr, men dette er som for-
ventet og ikke noe som skiller seg ut fra andre praksiser. Her er normalen at det må gjøres 
fortløpende nyanskaffelser. 
 
Nemnda har skjønnsmessig kommet frem til at verdien i felles utstyr og inventar i alle fall 
ikke har en verdi som totalt sett overstiger 250 000 – 300 000 (og som eies av fire parter). Hen-
syntar en at YY også overtok noe av utstyret og inventaret på XXs kontor, finner nemnda etter 
en helhetsvurdering at kjøpesummen som YY skal betale for utstyr og inventar passende kan 
settes til kr 75 000. 

 
Ut over de nevnte investeringene i data og telefoni, samt at det er kjøpt en ny informasjons-
skjerm til venterommet, er det ikke foretatt påkostninger på utstyrsfronten siden foregående 
nemndsavgjørelse ble avsagt. Skjønnsmessig finner nemnda mot slik bakgrunn å sette dette 
til kr 125 000 i denne saken. I dette er de nevnte investeringer hensyntatt og det legges til 
grunn at det øvrige utstyret/inventaret har om lag samme verdi som i 2020. 
 

******* 
 
Når det gjelder vederlaget for opparbeidet praksis viser nemnda til at selve fastlegehjemme-
len ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av kommunen gjennom et forvaltnings-
vedtak etter forutgående utlysning. 
 
Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kri-
terier og er ikke sammenfallende med forretningsbegrepet ”goodwill” slik det tradisjonelt 
kjennes fra andre områder.  
 
Nemndas oppgave vil være å søke å finne merverdien som overtagende lege får som følge 
av at xxx overtar en opparbeidet praksis med et pasientgrunnlag, fremfor å starte praksis 
uten slikt grunnlag.  
 
Forutsetningen er at det skal foretas en skjønnsmessig vurdering og nemnda viser særlig til 
retningslinjene som er vedtatt av sentralstyret i Den norske legeforening.  
 
I følge disse skal verdien av opparbeidet praksis fastsettes etter en helhetsvurdering hvor en 
bl. a. vektlegger følgende relevante kriterier: 
 

• Kontinuitet  

• Type praksis (gruppe- eller solo)  

• Kontorrutiner  

• Opplært personell  

• Attraktivitet/ beliggenhet  

• Omsetning  

• Pasientgrunnlag  

• Samarbeidsavtaler  

• Systemer i praksisen (eks journalsystem)  

• Husleieavtaler og andre leieavtaler 

 

Den innbyrdes og nærmere vekting av kriteriene er ikke angitt i retningslinjene, men er over-
latt til nemnda å avgjøre ut fra det konkrete saksforhold. Det vil også være grunnlag for å 
vektlegge andre, relevante kriterier dersom saken skulle gi slik foranledning. 
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Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene søker å balansere mel-
lom fratredende parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opp-
arbeidede verdier praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte 
lege skal gis mulighet til å starte opp i en praksis.  
 
Nemndas legger til grunn at xxx i en årrekke har drevet en allmennpraksis som har blitt 
verdsatt av et stort antall pasienter. En nær fulltegnet pasientliste på 1800 vitner om dette. 
Nemnda kan likevel ikke se bort fra at legen som har vikariert på listen forklarte at xxx opp-
levde andelen av brukere av A og B-preparater å være påfallende høy, selv om xxx ikke ville 
kritisere xxx for dette. For nemnda beskrives xxx som en avholdt lege som kjente sine pasien-
ter godt og viste stor omsorg for dem. 
 
Slik også beskrevet i nemndsavgjørelsen fra 2020 er lokalene som praksisen noe preget av at 
ikke har vært bygget som forretningslokale med de spesialtilpasninger en trenger for et lege-
kontor. Det er åpenbart at lokalene mangler universell utforming.  Eldre papirjournaler opp-
bevares fortsatt i et ulåst rom som altså ikke er avstengt for pasienter. En åpen labløsning 
mot resepsjon og skiftestue ses potensielt å innebære en viss risiko knyttet opp mot person-
vernet. Lokalene er store, også den enkeltes legekontor. Men situasjonen er slik at det kun er 
fire leger i senteret,  innebærer dette relativt høye leiekostnader. Og etter nemndas vurdering 
gjenspeiler ikke kostnadene den standard som tilbys. 
 
Et velfungerende og innarbeidet hjelpepersonell er en faktor som i nemndspraksis vektleg-
ges tungt. Nemnda legger til grunn at det ansatte hjelpepersonalet fungerer godt i sine stil-
linger og det fremstår å være et godt arbeidsmiljø i legesenteret. Det er imidlertid noe høy 
personalfaktor, selv om dette ser ut til å bli slanket noe på sikt. 
 
Det er fremlagt en internavtale, men denne reflekterer ikke den rådende situasjon ved konto-
ret. Dette er dermed et arbeid som må gjøres etter at ny lege starter opp i praksisen og skaper 
noe usikkerhet.  
 
Tiltredende part overtar et pasientgrunnlag på drøyt 1400 pasienter. At det har vært en viss 
«avskalling» etter xxx er ikke unaturlig, dette er normalt forekommende når det skjer inne-
haverskifte på en fastlegeliste.  Frafallet på listen vurderes imidlertid i denne saken å være 
noe høyere enn det som er vanlig. Hva som er årsaken til dette, er det imidlertid vanskelig 
for nemnda å ha noe bastant formening om. Uavhengig av dette anser nemnda at et pasient-
grunnlag i denne størrelsesorden gir kjøper et godt økonomisk utgangspunkt for sin opp-
start i praksisen. 
 
Det er likevel grunn til å regne at det kan bli noe arbeidskrevende å skulle oppdatere journa-
ler, ettersom det er deler av journalhistorikken som ikke er ført inn i det systemet som nå be-
nyttes ved kontoret. Det kan også bli belastende å skulle sette snevrere grenser for brukere 
av A- og B-preparater enn nemnda har fått inntrykk av at xxx var. Nemnda anser at dette er 
en viss prisreduserende faktor.  
 
Nemnda anser samlet sett at driftskostnadene ved legekontoret er høye uten at det samsva-
rer med den standard som tilbys. Til tross for dette har fratredende lege hatt høy aktivitet og 
god omsetning, og dermed likevel hatt et solid driftsresultat.   
 
Det forhold at en av de fire legene ved legekontoret nå ikke deltar på de samme økonomiske 
vilkårene som de tre andre, innebærer at merkostnadene må dekkes av de øvrige, før 
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nullisten er opparbeidet til et nivå hvor dette kan revurderes. Når dette vil inntreffe, fremstår 
for nemnda som usikkert.  Også dette vurderes som noe prisdempende.  
 
Til tross for at mange kommuner opplever rekrutteringssvikt ved utlysning av fastlegehjem-
ler med næringsdrift, synes ikke dette å ha vært tilfellet i denne saken, hvor det meldte seg 6 
kvalifiserte søkere. 
 
I nemndssaken ved dette legekontoret i 2020 fastsatte nemnda verdien av opparbeidet prak-
sis til kr 1 025 000 slik at samlet salgssum ble kr 1 100 000. Det er uklart hva som er beveg-
grunnene for et priskrav fra boet som ligger kr 350 000 over dette, bare et drøyt år etter 
nevnte nemndssak.  
 
Nemnda finner uansett ikke at det er grunnlag for en slik økning i verdien. Rett nok er det 
foretatt oppgraderinger av datasystem og telefoni, men samtidig er en av fire kostnadsbæ-
rere flyttet ut og det er kommet inn en lege med redusert betalingsforpliktelse ift. de øvrige i 
stedet.  
 
Basert på det ovenstående er nemnda kommet til at fremsatt priskrav er for høyt. Hensett på 
de særskilte forhold som er påpekt ovenfor, anser nemnda etter en helhetsvurdering at ver-
dien av opparbeidet praksis i denne saken passende bør settes til kr 975 000. 
 
Samlet vederlag for praksisen blir etter dette kr 1 100 000.  
 
 

******* 
 
 
I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  
 
Partene er enig om at den skal settes til en måned regnet fra denne avgjørelses datering. 
 

******* 

 

Sakskostnadene fordeles med en halvpart på hver av partene i henhold til hovedregelen i 
retningslinjene. Ingen av partene har bedt om annen fordeling. 
 
 
 

 

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 

 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 1 100 000 - kronerenmillionetthundretusen – fordelt på 
kr 125 000 for utstyr/inventar og kr 975 000 for opparbeidet praksis.  

2. Betalingsfrist er 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering 
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3. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkost-
ninger etter oppgave 

 
 

Larvik/Ålesund/Trondheim, 30. juni 2021 
 
 
 

                                                 
Rune Burkeland-Matre   Nils Grytten   Lars Erik Halvorsen 

 
 

 
 


