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FLO 

VOLDGIFTSAVGJØRELSE  13.12.2017 

Overdragelse av fastlegepraksis i xxxkommune 

 

Kjøper: xxx 

Selger: xxx 

Nemndleder: Advokat Kjersti Patricia Amundsen 

Nemndmedlem: Gunnar Ramstad 

Nemndmedlem: Hanne Støre Valeur 

 

1. Innledning 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris for overdragelse av Dr. xxx fastlegepraksis ved xxx 
legesenter. 

 

Grunnlaget for nemndens arbeid og avgjørelse er gjeldende rammeavtale mellom 

Kommunesektorens organisasjon (KS) og DNLF om privat allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene pkt 5.6,  og retningslinjer for nemndsbehandling ved 

overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen utarbeidet av Den norske Legeforening. 

Prisen skal omfatte inventar/utstyr og verdi av opparbeidet praksis. 

Selger og kjøper har på forhånd akseptert at nemndens avgjørelse er bindende for begge.  

 

Selger har krevd kr. 1 130 000for opparbeidet praksis og kr. 220 000 for inventar/utstyr, til 

sammen kr.1 350 000.  

 

Kjøper har tilbudt å betale kr. 700 000 for opparbeidet praksis og kr 50 000 for 

inventar/utstyr, totalt kr 800 000.  

 

Nemndens avgjørelse må ligge innenfor disse rammer. 

 

Begge parter har bedt om at nemnden fastsetter saksomkostningsspørsmålet.  Kjøper ønsker at 

selger betaler en større andel enn ham av saksomkostningene.   

 

Selger har fremsatt krav om renter fra overtakelsestidspunktet 01.11.2017, på den del av 

kjøpesummen som på det tidspunktet ikke var betalt. 

 

 

 

 

2. Opparbeidet praksis 

 

Verdien av opparbeidet praksis defineres som den verdien det representerer for kjøper å kunne 

tre inn i denne aktuelle praksisen, fremfor å måtte etablere en helt ny praksis.   

 

Vurderingen skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske kriterier. Nemnden skal i sin 

avgjørelse ta hensyn til både at selger skal ha noe igjen for å bygge opp en velfungerende 

praksis, og at rekrutteringen til praksisen ikke skal vanskeliggjøres som følge av høy prising. 

 

Legeforeningen har fastsatt følgende kriterier som inngår i verdivurderingen: 
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 Attraktivitet/Beliggenhet 

 Type praksis 

 Personell 

 Systemer i praksisen 

 Kontorrutiner 

 Samarbeidsavtaler 

 Pasientgrunnlag 

 Kontinuitet 

 Husleie og andre avtaleforhold 

 Omsetning/Resultat 

 

Nemnden kan også legge vekt på andre relevante forhold som kan påvirke verdien. 

 

3. Nemndens saksbehandling og underlagsmateriale 

 

Både kjøper og selger har lagt frem skriftlige redegjørelser og etterspurt dokumentasjon. 

 

En samlet nemnd har vært på befaring på legesenteret, og hatt møte med begge parter, samt 

snakket kort med en av legesekretærene. 

 

4. Sakens bakgrunn 

 

Selger har hatt praksisen siden xxx.  Kjøper overtok praksisen 01.11.2017.  Selger har overtatt 

en annen hjemmel ved et annet legesenter xxx. 

 

Kjøper har tidligere arbeidet i perioder som vikar for gjenværende lege.  

 

5.  Fakta 

 

Nemnden legger følgende fakta til grunn: 

 
Attraktivitet/Beliggenhet 

 

Det var 13 søkere til hjemmelen, hvorav 2 ble innkalt til intervju.   

 

Legesenteret ligger sentralt på xxx, som er xxx i xxx kommune.  

Det tar ca. xxx min med bil fra Bergen sentrum. 

 

Det er stor parkeringsplass utenfor, med avgiftsfri parkering i tre timer.  

 

Lokalene 

 

Legesenteret er lokalisert i andre etasje i xxx med heis og rulletrapp. 

 

Type praksis: 

 

Gruppepraksis med xxx i kontorfellesskap. 
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Personalet: 

 

Det er ansatt 2 legesekretærer, hver i 85 % stilling.  Legesekretærene har arbeidet ved 

legesenteret i 14 og 8 år. 
 

Systemer i praksisen 

 

Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, har intern og ekstern back-up, og er 

tilkoblet Norsk Helsenett.  

 

Legesenteret benytter NOKLUS kvalitetssikringssystem for laboratorietjenestene. For øvrig 

fantes ikke andre kvalitetssikringssystemer eller internkontrollrutiner integrert i den daglige 

driften av praksisen. Det var sparsomt med nedtegnede prosedyrer for ulike oppgaver.  

 

Legesenteret hadde ikke PLO-modul for elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien, 

heller ikke Helserespons, hjemmeside eller elektronisk timebestilling.  Bestilling av timer 

gjøres via telefon eller e-post.  

Informasjon om legesenteret finnes på kommunens hjemmeside. 

 

Blodprøver hentes daglig ma-to fra Fürst. 

 

Kontorrutiner 

 

Hjelpepersonellets arbeidsoppgaver var fordelt slik at den ene betjente telefonen og den andre 

utførte de øvrige oppgavene.  De vekslet på oppgavene. 

Sekretærene holder oversikt og bestiller forbruksmateriell. 

 

xxx har fordelt driftsmessige ansvarsområder mellom seg.  Selger har blant annet ansvar for 

IKT og standardisering av journal. 

 

Selger har i tillegg til fastlegepraksisen 20 % kommunal bistilling. En del av denne dekkes 

ved beredskap, slik at xxx ikke trenger å være fraværende fra praksisen mer enn 15%.  Selger 

har også legevaktarbeid. 

 

Samarbeidsavtaler 

 

xxx har kollegial fraværsdekning.  Legesenteret har avtale med et annet legesenter om 

fraværsdekning for xxx de dagene det bare er en lege tilstede.  

Det ble ellers ikke opplyst om noen samarbeidsavtaler, og foreligger ingen skriftlig 

internavtale mellom xxx. 

Alle faste utgifter og driftsutgifter deles likt mellom xxx. Kontoret drives som 

kontorfellesskap og ikke som et eget juridisk subjekt.   

 

Pasientgrunnlag 

 

Antall leger i kommunen er 25 

Antall innbyggere er 25.827. 

Gjennomsnittlig antall pasienter per lege i kommunen er 1033.  

Det er ledig listekapasitet på over 1000 i kommunen.  
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Selger startet med 1150 pasienter i xxx.  Listetaket er nå på 1800 pasienter.  I november 2017 

var listen nesten full.  xxx har 1 800 pasienter på sin liste.  

 

Kontinuitet: 

 

Selger har drevet praksisen siden xxx.  xxx har ikke benyttet vikar i løpet av disse årene, 

bortsett fra de siste to månedene før kjøper overtok praksisen i november. 

 

Husleie 

 

Lokalene leies av privat utleier. Det foreligger en leiekontrakt fra 2002, som ble inngått av 

xxx og xxx kollega.  Kontrakten gjelder for fem år, med fortrinnsrett til forlengelse for fem år 

om gangen.  Den ble fornyet for fem år i 2007.  Etter dette tidspunkt foreligger ingen formell 

forlengelse av avtalen.  Dersom man legger til grunn at den er fornyet for nye fem x fem år i 

henholdsvis 2007 og 2012 utløper den etter sin ordlyd 1. januar 2018, med mindre den anses 

fornyet ved manglende varsel fra utleiers side, eller ved underforstått forlengelse.  

 

Lokalene er ca. 94 kvm. De består av venterom, toalett, åpen resepsjon i enden av 

venterommet, laboratorium med eget venterom/observasjonsrom, to legekontorer og et 

pauserom. 

 

I xxx fellesarealer utenfor legekontorene er det ytterligere tre toaletter, hvorav to som man må 

ha nøkkel for å benytte.  Selger har benyttet et av toalettene i fellesarealet for urinprøvetaking 

av LAR-pasienter. 

 

Omsetning/Utgifter 

 

De samlede utgiftene per lege i praksisen ligger på rundt kr 70 000 per mnd. I 2017 hadde 

selger kr 1 640 000 i inntekt utenom basistilskuddet i perioden jan-august. 

Gjennomsnittsberegnet ut fra de første 8 månedene vil et realistisk skattbart årlig resultat fra 

fastlegevirksomheten inkludert basistilskuddet være ca. kr 2 150 000.   

 

6. Partenes anførsler 

 

Selger har i korte trekk anført følgende: 

 

Dette er et populært og veletablert legekontor med fornøyde pasienter. 

 

Legesenteret er sentralt beliggende i kommunesenteret, med lett tilgang både med bil og 

offentlig kommunikasjon.  Det er handicap-parkering rett utenfor, og heis rett ved inngangen 

til legesenteret. Det er sjelden behov for å transportere bårepasienter opp til legesenteret. 

Pasienter som kommer i ambulanse kan lettere undersøkes i ambulansen. 

 

Arbeidsmiljøet ved senteret er godt og stabilt. Det er xxx leger og to legesekretærer som har 

arbeidet sammen ved legesenteret i minimum 8 år.  Det er ingen konflikter, og legene har likt 

ansvar og lik beslutningsmyndighet.  Det har knapt vært noe sykefravær.  Sist gang en av 

legesekretærene var syk var en kort periode i 2010. 
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Lokalavisen har flere ganger undersøkt responstid på telefon for legesentrene i kommunen, og 

dette legesenteret ligger bedre enn gjennomsnittet. 

 

Det er rimelige utgifter og høy inntjening i praksisen.   

 

Selger har bygget opp praksisen gjennom mange år.  Pasientantallet er i selgers tid økt til 

1800.  Selger har hatt minimalt fravær. 

 

Legesenteret har alt nødvendig utstyr, og det vil være enkelt, og ikke dyrt, å installere PLO-

modul, Helserespons og hjemmeside.  Årsaken til at selger og xxx ikke har sett behov for å ha 

det, er at de har internpost med kommunen. 

 

Selger har lagt vekt på god journalføring og oppdaterte medisinlister. 

 

Da selger kjøpte praksisen i xxx betalte han kr 930 000.  Det var da 1150 pasienter på listen.  

Nå er det nesten 1 800.  Basert på Legeforeningens oversikt over solgte hjemler siste år er det 

solgt tre hjemler med mer enn 1250 pasienter på listen.  En snittpris per pasient ligger etter 

dette på kr 981 per pasient.   

 

Basert på en slik beregning ville denne praksisen være verdt kr 1 700 000. 

 

Selger har også sett på en del tidligere nemndavgjørelser.  Disse viser at verdien ofte settes 

omtrent lik driftsresultatet i praksisen. 

 

Kjøper fikk tilbud fra kommunen om hjemmelen i september. Selger og kjøper hadde deretter 

et møte der de diskuterte pris. De var enige om at selger etter møtet skulle fremskaffe 

dokumentasjon til kjøper vedrørende praksisen.  Bare noen dager etter begjærte kjøper 

nemnd.  Selger så derfor ikke noe poeng i å levere dokumentasjon til kjøper, da det uansett 

var nemnden som nå skulle fastsette prisen.  Selger krevde at kjøper betalte minst kr 800 000 

før xxx overtok praksisen.  Først etter at selger hadde varslet at xxx krevde renter fra 

overtakelsestidspunktet betalte kjøper kr 750 000 den 06.11.2017. 

 

Selger må skaffe mellomfinansiering for å betale den praksisen han selv har kjøpt. 

 

Kjøper har ikke bidratt til en løsning uten nemnd.  De forsinkelsene en nemndsak påfører er 

det ikke rimelig at selger skal bære.   

 

Selger krever derfor renter på ikke betalt kjøpesum fra overtakelsestidspuktet, samt 

forsinkelsesrente. 

 

Kjøper har i korte trekk anført følgende: 

 

Det var 13 søkere til stillingen, bare to ble innkalt til intervju. 

 

Under møtet partene hadde kunne ikke selger legge frem noe dokumentasjon vedrørende 

fastlegepraksisen. xxx fremla en liste over de siste overdragelsene i landet, og mente at 

listestørrelse var avgjørende for prisen, og at det var åpenbart at partene skulle følge samme 

mønster også i denne saken. xxx hadde selv kjøpt praksisen for ca kr. 900 000, og mente at det 

måtte tas høyde for en prisstigning. Det var ikke mulig for kjøper å vurdere pris ut fra de 
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opplysningene xxx hadde på budgivningstidspunktet (manglende regnskap osv). xxx la derfor 

inn et bud basert på sammenligning med tilsvarende praksiser i området. Selger var ikke villig 

til å gå lavere enn 1 350 000. Kjøper så derfor ingen annen utvei enn å foreslå nemnd. 

 

Det er ifølge kjøper større avvik i denne praksisen som taler for at prisen ikke er hva selger 

krever.   Dette gjelder både utstyr/inventar, lokaler og funksjonaliteten til hele legesenteret. 

Kontoret har en svært gammel og utdatert møbelpakke og medisinsk utstyr er også for det 

meste av gammel dato. Telefonsystemet gjør at dersom fire ringer inn samtidig er alle linjer 

opptatt, og det kan ikke ringes ut fra legesenteret.  Dersom mer enn fire ringer inn, kommer 

opptattsignal uten mulighet til å bli satt på vent. 

 

Det kan virke som det er nødvendig å oppdatere/anskaffe HMS rutiner og prosedyrer. 

Kontoret benytter seg ikke av noen profesjonelle kontrollsystemer som eks TrinnVis. Ingen av 

sekretærene har sykepleierutdanning. Det er nødvendig med grundig opplæring av 

sekretærene når kontoret anskaffer seg 24 timers BT måling, EKG som korresponderer med 

Infodoc, Spirometri, audiometri og eventuelle andre oppgraderinger. Dette er kompetanse de 

ikke innehar på det nåværende tidspunktet. 

 

xxx signerte arbeidskontrakt med sekretærene 07.11. 2017.  Dette var etter at kjøper overtok, 

og kjøper burde vært rådført. Kjøper vet ikke om det forelå tidligere kontrakter, eller om 

sekretærene har arbeidet uten kontrakt. 

 

Legekontorets beliggenhet er på xxx. Det er langt å gå til handicap-parkering og heisen er 

langt fra parkeringsplassen. For å frakte bårepasienter må man benytte seg av vareheis, som er 

av svært gammel dato. Det er flere dørterskler og inngangsdøren til legekontoret er tung uten 

automatisk åpner, noe som kan være utfordrende for flere pasienter. 

 

Det er ikke mulighet for å utvide legekontoret.  Lokalene innfrir ikke dagens krav til drift av 

legekontor. Venterommet er ikke adskilt fra skranken med lydtett/lydskjermende enheter. 

Sekretærene jobber uskjermet fra venterommet uten mulighet til samtale, som ikke kan 

overhøres fra venterommet. Det er ikke plass til andre spesialrom. Interiøret og utsmykkingen 

bærer preg av å være av eldre årgang og fremstår slitt. Vinduene er dårlige, og generelt er hele 

legekontoret klart for en større, nødvendig oppussing/nedvask. Det er på kalde dager store 

problemer med å holde temperaturen over 20 grader og det oppleves kaldt.  

 

Renholdet på kontoret gjøres av en av pasientene på kontoret.  Hun gjør en lettere 

overflatevask. Sekretærer må ofte gå over toalett på venterommet og andre steder hvor 

nødvendig vask er viktig. 

 

Listestørrelsen har vært 1800 pasienter og ved overtagelse var det i overkant av 1700 

pasienter på listen. Det har vært noe frafall etter at HELFO sendte ut brev om ny 

hjemmelshaver. Kommunen har brukt svært lang tid på ansettelsesprosessen, noe som gjør at 

kjøper har overtatt hjemmelen før prisen er fastsatt. 

 

Den muntlige avtalen med et annet legesenter om å bistå akutte pasienter synes usikker og lite 

konkretisert.  

 

Legekontoret har ikke innført elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien. Dette gjør 

samhandlingen med hjemmesykepleien ekstra krevende.  EKG er ikke elektronisk. Det 

foreligger ikke spirometri og annet nødvendig utstyr i praksisen.  Telefonsystemet på 
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legekontoret tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er ikke mulighet for hjemmebestilling av 

timer, og heller ingen opparbeidet hjemmeside for kontoret med informasjon utover gule sider 

sine generelle, og senterets generelle, informasjon. Datautstyret er gammelt og flere enheter 

må skiftes ut. Det eneste som nylig er skiftet er serveren.  

 

Leieforholdene er uavklart, og lokalene er uegnet til langtidsdrift av et moderne legekontor. 

 

Kjøper har fått store problemer med kommunen fordi selger lot vikaren avtale et bytte av 

sykehjemsdag, som var svært uheldig med tanke på driften av legesenteret.  

 

Selger overlot til vikaren å ha ansvaret for basistilskuddet.  Det ble opplyst at basistilskuddet 

kom en måned på etterskudd.  Dette førte til problemer for kjøper, som selv forskutterte 

løpende utgifter i påvente av basistilskuddet. 

 

Selgers passive rolle ifbm ovennevnte har medført betydelig ekstraarbeid for kjøper, og 

påvirket kjøpers forhold til kommunen negativt. 

 

Kjøper begjærer at selger betaler hele/mesteparten av kostnadene tilknyttet nemndsarbeidet.  

Kjøper ville strekke seg for å finne en minnelig løsning, men følte det nødvendig å be om 

nemnd når selger ikke var villig til å forhandle.  

 

På bakgrunn av mangelfull informasjon kunne kjøper ikke legge inn noe høyere bud enn xxx 

gjorde.  

 

Kjøper overførte 750.000,- til selger 06.11.2017. På bakgrunn av manglende informasjon fra 

selger, og i påvente av nemnden sin avgjørelse begjærer kjøper selgers krav på renter avvist. 

 

Selger har nektet overlevering av nøkkel til kjøper.  

 

7. Nemndens vurderinger 

 

7.1 Opparbeidet praksis 

 

Nemnden vil innledningsvis presisere at det ikke beregnes en snittpris per pasient. I så fall 

hadde det ikke vært behov for nemnd.  Det er viktig for nemnden å understeke dette, da dette 

synes å være en utbredt misforståelse blant mange leger. Det er heller ikke noen sammenheng 

mellom driftsresultat og praksisens verdi, eventuelt sammenfall her beror i så fall på 

tilfeldigheter.     

 

Verdien av praksis settes ut fra en vurdering av en rekke momenter, som beskrevet 

innledningsvis under avsnittet om ”opparbeidet praksis”.   

 

Nemnden vil også presisere at det kun er fastlegepraksisen som verdsettes.  Inntekter fra 

kommunal bistilling og legevaktarbeid inngår ikke i vurderingen av praksisens økonomi.   

Av samme grunn er det ikke relevant for nemnden å vurdere hvorvidt kjøper pga selgers 

passivitet er påført belastninger i forhold til kommunen vedrørende sykehjemstillingen.   

 

Det er heller ikke relevant for nemnden å vurdere de problemer kjøper har tatt opp vedrørende 

tildeling av basistilskudd i overgangsfasen.  Dette er spørsmål som må finne sin avklaring 
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utenom nemnd.  Kjøper har rett til basistilskudd fra overtakelsestidspunktet.  Hvordan dette er 

praktisert i kommunen og mellom partene har nemnden ingen foranledning til å gå inn i. 

 

Det var 13 søkere til hjemmelen, og praksisen anses attraktiv i markedet.  

 

Legesenterets beliggenhet er i et område med befolkningsvekst, og lett tilgjengelig både med 

bil og offentlig transport.  

 

Pasientgrunnlaget for denne praksisen er godt.  Selger har økt listen med nesten 700 pasienter, 

i en kommune der det er ledig legekapasitet.  Dette faktum underbygger tilfredshet hos 

pasientene. 

 

Kontinuiteten har vært god, selger har ikke hatt nevneverdig fravær. 

 

Partene er enige om at medisinlistene i selgers journaler er oppdatert.  

 

Inntjeningen i praksisen er høy, og utgiftene normale.  Det økonomiske resultatet er derfor 

høyt. 

 

Arbeidsmiljøet ved senteret fremstår uproblematisk og godt.  Det er stor stabilitet blant både 

legene og legesekretærene, og minimalt sykefravær. 

Alt dette er forhold som tilsier en høy verdi på praksisen.   

Legesenteret har imidlertid en rekke svakheter, som trekker verdien ned i betydelig grad. 

 

Legesenteret har ikke fungerende internkontrollsystemer eller kvalitetssikringsrutiner, bortsett 

fra NOKLUS.  Det mangler også nedtegnede prosedyrer for oppgaver. Det foreligger en perm 

der diverse dokumenter knyttet til informasjonssikkerhet, HMS og ansettelsesforhold er 

samlet. Nemnden fikk inntrykk av at denne for en stor del var oppdatert og supplert i 

forbindelse med nemndens befaring, og ikke integrert i virksomheten.  Det forventes også at 

et legesenter i dag har hjemmeside og mulighet for elektronisk timebestilling og 

kommunikasjon med hjemmesykepleien. 

 

Det foreligger ingen skriftlig avtale mellom legene.  Det virker som legene har samarbeidet 

helt uten problemer, og blitt enige underveis, men mangelen på skriftlig avtale er allikevel 

uheldig. 

 

Ansettelseskontraktene med legesekretærene kom først til rette under forberedelsen til 

nemndsaken, og det ble derfor utarbeidet nye ansettelsesavtaler før de gamle kom til rette.  

Nemnden ser ingen grunn til å problematisere at dette skjedde etter kjøpers overtakelse.  

Betingelsene var uendret, og medførte ingen endret plikt/rettighetssituasjon for kjøper.  Det 

forelå intet personalreglement eller personlainstruks. 

 

Husleiekontrakten hadde ikke vært fornyet siden den etter eget innhold løp ut 31.12.2012.  

Det betviles ikke at leieforholdet kan videreføres, men det er uansett et usikkerhetsmoment 

mht betingelser fremover.  Manglende oppfølging av leiekontrakt underbygger også 

nemndens generelle inntrykk av at det ikke har vært lagt noen vekt på formaliteter ved dette 

legesenteret. 

 

Lokalene er svært slitt og dårlig renholdt. Møblene (bortsett fra nye stoler i venterommet) ser 

gamle og slitt ut.  Det er mangel på plass, og generelt rotete og overfylt i både kontorene og 
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pauserommet.  Mat oppbevares i samme kjøleskap som medisiner.  Det er bare ett toalett i 

legesenteret.  Ordningen med å bruke xxx toalett til LAR-pasienter virker ikke 

hensiktsmessig.  Det mangler fasiliteter i legesenteret for renhold, det var for eksempel ikke 

annet enn vanlige baderomservanter der. 

 

Nemnden forstår selgers resonnement om at xxx har tilført praksisen betydelig verdiøkning 

siden xxx overtok i xxx.  Nemnden kan imidlertid ikke ta hensyn til hva selger betalte den 

gang, og om hvorvidt dette var en riktig pris.  Det er praksisen slik den er i dag som er 

avgjørende for verdien nå. 

 

På bakgrunn av de forhold som er redegjort for over er en enstemmig nemnd kommet til at 

verdien av opparbeidet praksis settes til kr. 880 000.    

 

7.2 Inventar/Utstyr 

 

Det ble kjøpt ny server for få år siden, og nye stoler på venterommet. Ut over dette mangler 

legesenteret en del utstyr og løsninger, som må kunne forventes på et legesenter  i dag, og 

mesteparten av det som finnes er preget av elde og slitasje. Det må forventes at et legesenter 

har 24 t BT måling, EKG og spirometri, som alle er integrert i data-journalsystemet.  Videre 

bør det i en praksis som betjener omtrent 3 500 pasienter være en ordentlig GU-stol og en 

ryddig arbeidsplass for småkirurgi, kateterisering osv. Plassmangel gjør dette vanskelig ved 

dette senteret. 

 

Verdien av selgers andel av inventar/utstyr er derfor lav, og settes skjønnsmessig til  

kr. 70 000. 

 

7.3 Renter 

 

Selger har krevd at kjøper både betaler renter av den del av kjøpesummen som ikke var betalt 

på overtakelsestidspunktet 01.11.2017, og forsinkelsesrente.  

 

xxx viser til Legeforeningens Dreiebok for overdragelse av fastlegepraksis som grunnlag for 

rentekravet, der det heter at ”….tiltredende lege som ikke har betalt fullt ut overdragelsessum 

ved overtakelse…………må påregne å betale praksisleie  eller renter på restbeløp fra 

overtakelsestidspunktet.  Dette bør imidlertid avklares på forhånd, da et slikt krav vil være 

vanskelig å fremme i ettertid.” 

 

Dreieboken er ikke et selvstendig rettslig grunnlag for renter.  

 

Det må skilles mellom renter før forfallstidspunktet og forsinkelsesrente, som først begynner å 

løpe på forfallstidspunktet. 

 

7.3.1 Renter på ubetalt del av kjøpesummen før forfall 

 

Renter på ubetalt del av kjøpesummen før forfall må eventuelt forankres i erstatningsrettslige 

prinsipper, og har ikke noe med forsinkelsesrente å gjøre.  Dette følger av rettspraksis.   

Dreieboken er ikke en hjemmel for krav om renter. 

 

Nemndens mandat er å fastsette pris på praksisen og avgjøre hva som er gjenstand for 

overdragelse, når partene ikke blir enige om det.  Dette følger av retningslinjene for 
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nemndbehandling. Spørsmålet om renter forut for forfallstidspunktet faller derfor utenfor 

nemndens mandat å ta stilling til.   

 

Det neste spørsmålet nemnden må ta stilling til er når forfallstidspunktet for kjøpesummen er, 

dvs fra hvilket tidspunkt det skal svares forsinkelsesrente.  

 

7.3.2 Forsinkelsesrenter 

 

Forsinkelsesrenter er hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling (morarenteloven).  

I henhold til lovens § 2 kan morarenter kreves når kravet ikke innfris ved forfall. Når 

forfallstidspunkt ikke er avtalt på forhånd kan renter kreves fra 30 dager etter at skriftlig 

påkrav er sendt skyldneren med varsel om å betale. Det svares ikke renter dersom forsinkelsen 

er fremkalt ved forhold på fordringshavers side. 

 

Nemnden vil presisere at forfallstidspunktet ikke nødvendigvis er sammenfallende med 

overtakelsestidspunktet.  En slik betraktningsmåte ville gi tilfeldige utslag, avhengig av både 

kommunens saksbehandlingstid, søknadsprosessen for øvrig, og når selger fremmet endelig 

krav.  Et krav kan ikke forfalle før det er fremmet.  

 

Når en sak går til nemnd vil kravet kunne justeres helt frem til nemndsmøtet, uansett om dette 

finner sted før eller etter overtakelsen.  

Nemnden viser til at kravets størrelse ikke er klart før nemnden har fattet sin avgjørelse.  

Forfallstidspunktet er derfor det tidspunkt nemnden fastsetter i slutningen.   

 

Konklusjon: Det svares ikke forsinkelsesrenter av kjøpesummen før 05.01.2018, som er frist 

for betaling av kjøpesummen i henhold til slutningen nedenfor. Dette er å anse som 

forfallstidspunktet. 

 

8. Saksomkostninger 

 

Nemnden har vurdert begge parters syn på årsaken til at saken kom til nemnd, og mener at det 

ikke foreligger grunnlag for å fravike hovedregelen om likedeling av utgiftene til 

nemndbehandling.  

 

9. Oppsummering og konklusjon 

 

Samlet pris for opparbeidet praksis og inventar/utstyr er kr 950 000, fordelt på  

kr 880 000 for opparbeidet praksis og kr 70 000 for inventar/utstyr.  Kjøper har betalt  

kr 750 000. Dette beløpet skal trekkes fra i det beløp kjøper skal betale.   
Slutningen utformes derfor slik at allerede betalt beløp er hensyntatt. Nemnden kan ikke 

behandle spørsmålet om renter for tiden før forfallstidspunktet.  Forfallstidspunktet er 

05.01.2018, og fremgår av slutningen nedenfor. 

 

 

10.  Slutning: 

 

1. Kjøper skal innen 05.01.2018 betale til selger kr. 200 000  

2. Selger tilkjennes ikke renter for tiden før forfall.  

3. Partene skal betale halvparten hver av sakens omkostninger, men er solidarisk 

ansvarlige for betalingen.  
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*** 

 

 

Oslo/Bergen  13.12.2017 

 

 

 

Kjersti P. Amundsen       Gunnar Ramstad    Hanne Støre Valeur  

nemndleder            nemndmedlem            nemndmedlem  

 


