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28. april 2020 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

     Gunnar Ramstad 

     Rune Burkeland-Matre 

      

 

 

 

Parter:     Xxx, fratredende part 

 

              - 

 

     XXX, tiltredende part 

 

 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

Xxx er tildelt xxx fastlegehjemmel i xxx kommune. Partene har forhandlet, men ikke blitt 

enige om kjøpesummen som skal betales i anledning overdragelsen av xxx praksis og bedt 

om at dette blir avgjort av nemnd i samsvar med Rammeavtale mellom Kommunenes sen-

tralforbund (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 
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Legeforeningen. Nærmere retningslinjer for nemndsbehandlingen utarbeides av Lege-

foreningen etter drøftinger med KS. 

 

Begge leger plikter å medvirke til nemndsbehandling. Fratredende lege som ikke medvirker 

til nemndsbehandling, mister retten til overdragelse av praksis etter denne avtalen. Overta-

kende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses å ha trukket seg fra tilde-

lingen. 

 

Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen uvedkom-

mende, kommunen skal likevel gjøre partene oppmerksom på relevante avtalebestemmelser 

slik at prosessen mellom berørte leger kommer i gang og gjennomføres på en hensiktsmessig 

måte. 

 

Drifts – og leieavtaler som legen inngår i forbindelse med oppstart av praksis er kommunen 

uvedkommende.»  

 

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 lagt til grunn for nemndas be-

handling av saken. 

 

Advokat Nils Grytten er nemndas leder etter oppnevning av Den norske legeforenings sen-

tralstyre. Gunnar Ramstad ble oppnevnt etter forslag fra fratredende part. Rune Burkeland-

Matre ble oppnevnt etter forslag fra tiltredende part/kjøper.  

 

Ingen av partene har hatt innsigelser til nemndas sammensetning. 

 

Begge parter har fylt ut skjemaet «anmodning om nemndsbehandling», oversendt utbedt do-

kumentasjon og ellers gitt nærmere skriftlige redegjørelser med begrunnelser for sitt syn på 

saken.  

 

Som følge av restriksjoner knyttet til coronasituasjonen hva gjelder reising, er det ikke av-

holdt befaring og saken er i det vesentlige avgjort på bakgrunn av en skriftlig behandling. 2. 

april 2020 ble det avholdt et fjernmøte/telefonmøte hvor en fulltallig nemnd og begge parter 

deltok. Ytterligere hadde selger/xxx i forkant oversendt en fotomappe med bilder av praksi-

sen. 

 

Begge parter har akseptert denne behandlingsmåten. 

 

Nemnda har kommet frem til enstemmig avgjørelse. Avgjørelsen er basert på det skriftlige 

materialet som partene har innsendt og telefonmøtet med partene.  

 

 

II. SAKENS BAKGRUNN 

 

Type praksis 

Xxx driver sin praksis i en gruppepraksis med 3 andre fastleger, «xxx». Dette er organisert 

meds som et ansvarlig selskap med delt ansvar og deltakerne er de fire samarbeidende 
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legene. DAet har kun som oppgave å drifte fellesressursene for de tilknyttede legene og skal 

ikke danne eget overskudd. Dets økonomiske driftsgrunnlag er de månedlige innbetalingene 

fra legene.  

 

Alle fire er spesialister i allmennmedisin. 

 

Xxx har drevet sin praksis sammenhengende i 22 år. Xxx har ikke hatt fravær som har foran-

lediget vikar, men det er kollegial fraværsdekning mellom kollegene.  

 

Det er tidvis også medisinstudent i praksisen. 

 

Lokaler/beliggenhet 

Praksisen er lokalisert i andre etasje i et eldre bygg, men med heis og rullestolrampe. Det er 

gratis parkering utenfor bygget for både pasienter og de som arbeider ved legesenteret. Det 

er også offentlig transport i nærheten. Leieavtalen løper til oktober 2023. 

 

Totalt sett er det leide arealet på 303 m2 med tillegg av andel fellesareal på 16 m2. Leiesum-

men er totalt kr 367 260 pr år (dog indeksregulert 1.10.2019). Lokalet består av: 

 

- Venterom 

- Resepsjon 

- Skiftestue 

- Ekstra rom for øreskyll og injeksjoner 

- Laboratorium 

- legekontor 

 
Det er tilgang til lunsj/pauserom i byggets tredje etasje. Dette rommet deles med andre leieta-

kere i bygget.  

 
Tiltredende lege skal inn i et legekontor som henger sammen med et annet, hvor den ene de-

len tenkes brukt til GU og undersøkelsesbenk. 

 
Opplært personell 

Det er tre ansatte helsesekretærer i legesenteret, hver med 100 % stilling. De som arbeider 

der har vært i hhv. 1 ½, 2 og 3 år. Det opplyses at de er velfungerende, har lite fravær og ut-

fyller hverandre i arbeidet. De roterer på arbeidsoppgavene. Det er både ekstern og intern 

kursing/opplæring av de ansatte. De ansatte er formelt ansatt i xxx. Formelle forhold knyttet 

til ansettelsesforhold er ivaretatt. Det er tegnet ordinær innskuddspensjonsordning. 
 
Pasientgrunnlag 

Listetaket er på 1300 pasienter og pr i dag er det 1457 på listen og reduseres gradvis ved na-

turlig frafall. Fratredende lege har tidligere hatt listetak på 1600 og listelengde på 1500, men 

har gradvis redusert dette til nåværende tak. Listene på senteret varierer mellom 1300 og 

1500. Det er en overvekt av kvinner på listen med 67 år. Gjennomsnittsalder er 39 år. I 2019 

hadde xxx 3289 konsultasjoner i tillegg til 13 sykebesøk.  
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Økonomiske forhold 

Det gjengis følgende nøkkeltall fra fratredende leges næringsoppgaver: 

 

År   Driftsinntekter  Kostnader   Resultat 

20xx   2 824 992   694 235   2 130 667 

20xx   2 564 594   739 144   1 825 451 

20xx   2 564 773   777 932   1 786 842 

 

Det betales et fast månedsbeløp til DAet som de siste årene har lagt på kr xxx 000. I dette lig-

ger husleie, lønnsutgifter, fremmedtjenester og andre kostnader til fellesdriften. Kostnadene 

til driften av legepraksisen, ut over det som betales til legesenteret er beskjedne. I driftskost-

nadene ligger også kostnader til egen pensjonsordning, i 2018 på kr 520346. 

 

Systemer i praksisen  

Legekontoret benytter System X journalsystem. EKG, 24 t BT og spirometri har integrasjon 

mot journalsystemet. Det er nedfelt kontorrutiner i egen perm (ikke Trinnvis). Det er kvali-

tetssikringsavtale med NOKLUS for laboratorietjenestene.  

 

Det foreligger en internavtale, men denne er ikke oppdatert, bl. a. fremgår ikke at driften er 

organisert i et selskap med delt ansvar. Det er intern, kollegial fraværsdekning. Senteret har 

betalingsautomat med avtale med leverandør om at den leies ut månedlige leiekostnader. 

Legesenteret har TELMA (Telemedisinsk fjernoppfølging). Smågruppe blant legene i senteret 

brukes bl.a. ifm. etterutdanning slik at en miniserer behovet for ekstern kursing. 
 
Attraktivitet/søkere 

Det meldte seg 6 søkere da hjemmelen ble lyst ut. 

 

Utstyr/inventar 

Utstyret i fellesrom eies av legesenteret og kjøper vil bli medeier i dette gjennom sin tilslut-

ning til DAet. Utstyr på den enkelte leges kontor eies av den enkelte. Utstyret på xxx kontor 

er i xxx eie og inngår dermed i overdragelsen mellom partene.  

 

Nemnda har mottatt følgende oversikt over utstyr/inventar: 

 

Xxx eget utstyr/inventar (på kontoret): 

 

Doppler 

Trådløs oppladbar lyskilde til GU  

Vekt 

Reflekshammer 

Stetoskop 

Blodtrykksapparat 

PC 

Printer ( ny 2017 kr 3000) 

Telefon 

Trådløst headset ( ny 2017 kr 3750) 
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2 pasient stoler 

Skrivebordstol ( ny 2014, kr 7600) 

Vinkel skrivebord 

Hyller og skuffseksjoner 

Trillebord 

Krakk 

Undersøkelsebenk 

GU benk 

 

Felles utstyr/inventar (utstyr som eies av driftsselskapet): 

 

Venterom: 

Barnebord med 2 stoler 

Legobord 

18 pasientstoler ( nye 2019) 

Bord 

Rullestol 

Betalingsautomat 

 

Inventar resepsjon: 

2 skrivebord med hev- senkfunksjon (nytt 2017 kr 23700) 

2 skrivebordstoler 

Telefoner, headset, PCer 

Skanner/ skriver/ kopieringsmaskin 

Frankeringsmaskin 

Makuleringsmaskinen 

Brevvekt 

Kaffetrakter 

Vannkoker 

Bord og 4 stoler til legene 

Skap til kontormateriell 

 

Inventar laboratorium: 

Pasient prøvetakningsstol (ny 2016, ca kr 20.000) 

Krakk til prøvetaker 

Apparater til HbA1c, Hb, glukose , CRP lånes av leverandør 

Apparat til u albumin, u stix  

Apparat til SR 

Utstyr til cryobehandling (flaske til behandlingen og oppbevaringstank med hevert) 

Tonometer 

Tympanometer 

Pulsoksymeter 

Kjøleskap med liten fryser 

Sentrifuge 

Skap til labutstyr 

Tralle til prøvetakningsutstyr 
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Arbeidsbenk med PC , tilhørende krakk 

Oppvaskmaskin til medisinsk utstyr 

Forbruksmateriell 

 

Inventar skiftestue: 

EKG 

Spirometri 

24 t BT apparat 

Undersøkelsesbenk 

Lupelampe 

Krakk 

Avlastningsbord til pasients arm ved småkirugi, venesectio, infusjon  

Tralle med diverse utstyr til småkirurgi 

Autoklave 

Sterilisator 

Bord til diverse utstyr 

Skrivebord og PC 

Skap til diverse forbruksmateriell 

Kjøleskap 

Utstyr til småkirurgi og til GU 

Ca.100 sakser, korntenger, kuletenger, svanehalser, knivbladholdere, fremmedlegemetenger, 

pinsetter, sonder og i tillegg 15 pussbekken/boller 

 

Inventar lager: 

Server  

Garderobeskap til sekretærer 

Undersøkelsesbenk 

Utstyr til diatermi 

Apparat til øreskylling (propuls) (ny 2019 kr 2000) 

Tralle 

Arbeidsstol 

Forbruksmateriell 

 

Felles datautstyr (server og arbeidsstasjoner) ble byttet i 2017 til en totalkostnad av kr 

155 000. 

 

Kontinuitet 

Xxx har drevet praksisen sammenhengende i 22 år. Det har ikke vært driftsavbrudd eller an-

net fravær som har betydning for prisfastsettelsen. Kortere fravær som kurs, ferier osv. dek-

kes ved intern fraværsdekning mellom legene. 

 

Andre forhold 

Begge parter har redegjort for forhandlingene forut for at saken ble brakt inn for nemndsbe-

handling. Nemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette, men registrerer at 

det er relativt liten avstand mellom selgers krav og kjøpers tilbud.  
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III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx, har i korthet anført:  

 
Xxx overtar en praksis med god kontinuitet, opparbeidet av xxx gjennom 22 år. Gruppeprak-

sisen er svært stabil med fokus på faglig samarbeid, kollegial støtte og meget godt arbeids-

miljø. Det er god kollegial dekning ved fravær. 

 

Praksisen har gode kontorrutiner med praktisk ansvars- og oppgavefordeling. 

 

Selv om de som nå er ansatt ikke har vært der veldig lenge, er de meget velfungerende og 

har ikke hatt sykefravær. 

 

Legesenterets beliggenhet er attraktiv med god tilkomst og parkering. 

 

Driftskostnadene i praksisen er lave, særlig sammenlignet med andre fastlegepraksiser i 

kommunen. Dette kombinert med et godt opparbeidet og stabilt pasientgrunnlag sikrer kjø-

per gode inntjeningsmuligheter. 

 

Legesenteret er velutstyrt både hva gjelder laboratoriet og skiftestuen.  

 

Selger har lagt stor vekt på journalføring og journalene er til enhver tid oppdatert. Dette vil 

forenkle arbeidet for tiltredende part, særlig i oppstarten. 

 

Xxx har fremsatt et krav på kr 1 600 000 fordelt på kr 250 000 for utstyr og inventar og kr 

 1 350 000 for opparbeidet praksis. 

 

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført følgende 

 

Selgers prisforlangende er satt altfor høyt sett hen til andre overdragelser i xxx og xxx, samt 

nemndspraksis.  

 

Det har ikke blitt gjort investeringer de siste årene. Selv om legekontoret for så vidt er til-

strekkelig møblert, må det meste av utstyret på legens kontor fornyes. Det finnes ikke eget 

rom for gynekologiske undersøkelser, slik at disse må utføres på legens kontor.  

 

Bygningen som legesenteret er etablert i, er gammel og deler spiserom med andre legekon-

tor, 

 

Ettersom leieavtalen utløper i oktober 2023 og at utleieren i perioden frem til dette skal jobbe 

for å finne nye lokaler til legesenteret, foreligger en usikkerhet knyttet til utgifter til flytting 
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og senere økning av leiekostnader. En flytting innebærer også fare for pasientflukt fra listen, 

samt usikkerhet knyttet til nye lokalers beliggenhet og tilkomst. 

 

Det er ingen grunn til at denne praksisen skal omsettes for noe vesentlig høyere beløp en 

andre praksiser i samme område.   

 

Xxx  har fremsatt et pristilbud på kr 1 300 000 fordelt med 100 000 på utstyr/inventar og  

1  200 000 for opparbeidet praksis. 

 

 

IV. NEMNDAS SYN PÅ SAKEN  

 

Partene har fri rådighet over sakens gjenstand, og nemnda kan ikke treffe en avgjørelse som 

går utenfor partenes påstander. 

 

Hva gjelder utstyr og inventar bemerker nemnda at det ikke foreligger fastsatte eller omfor-

ente kriterier for verdifastsettelse av brukt lege utstyr. Den reelle markedsverdien for brukt 

lege utstyr er vanskelig å anslå med særlig grad av nøyaktighet og markedet for slikt utstyr 

er lite oversiktlig.  

 

Xxx har innsendt en oversikt over utstyr og inventar både i fellesrom og på eget kontor.  

  

I tillegg har nemnda mottatt en fotomontasje fra xxx som viser legesenterets enkelte rom og 

utstyr og inventar er (for en stor del) synlig på dette.  

 

Basert på mottatt oversikt er nemnda av den oppfatning at legesenteret har det medisinske 

utstyr som kan forventes i en moderne allmennpraksis. Det er ingen iøynefallende mangler. 

En har notert seg at deler av prøvetakingsutstyret også er integrert mot journalsystemet. 

Datautstyret ble utskiftet for ca. 3 år siden.  

 

Nemnda ser ikke at det foreligger forventning om større investeringer på kort sikt.  

 

Noe av laboratorieutstyret er leaset/lånt og er ikke gjenstand for overdragelse mellom par-

tene. 

 

Ut fra det faktum at utstyr og inventar i fellesrom er eid av DAet, slik at xxx i realiteten bare 

blir indirekte eier av 1/4 av dette, anser nemnda at selgers prisforlangende på kr 250 000 er 

noe for høyt for høyt.  

 

Nemnda vil foreta et overordnet og helhetlig skjønn for fastsette kjøpesummen.  

 

Nemnda anser at tilnærmingen bør være å fastsette en overordnet bruksverdi på utstyret im-

plementert i og som en del av den praksisen som overdras. Dette må gjøres gjennom et sam-

let skjønn, og ikke spesifisering av verdi på det enkelte utstyrselement og det enkelte inven-

tar, løsrevet fra det øvrige. 
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Nemnda har sett hen til fastsetting av verdien på utstyr og inventar i andre nemndssaker fra 

gruppepraksiser med noenlunde samsvarende standard. Dette ligger gjerne i spennet mel-

lom 150 000 – 300 000. I aktuelle sak er det fire fastleger og dermed som nevnt tale om et eier-

skap kun til 1/4 av utstyr/inventar i fellesrommene.  

 

Utstyret på xxx kontor vil være dekkende for de flestes behov, men isolert sett vil det i den 

store sammenhengen likevel ikke utgjøre høye verdier i en overdragelsessituasjon. 

 

Etter en helhetsvurdering finner nemnda at verdien på utstyr/inventar som er gjenstand for 

overdragelse passende kan settes til samlet kr 200 000. 

 

 

******* 

 

 

Hva gjelder verdien av opparbeidet praksis, vises til følgende: 

 

Selve fastlegehjemmelen er ikke gjenstand for overdragelse. Den tildeles av kommunen gjen-

nom et forvaltningsvedtak 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 og igangværende 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.  

 

Ifølge 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  

• Driftsresultat 

• Pasientgrunnlag  

• Samarbeidsavtaler  

• Systemer i praksisen (eks journalsystem)  

• Husleieavtaler og andre leieavtaler 
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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 foranledning til det. 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket søker å balansere mellom fratredende 

parts rettmessige behov for et økonomisk oppgjør for overdragelse av opparbeidede verdier 

praksisen, mot rekrutteringshensyn og ønsket om at den best kvalifiserte lege skal gis mulig-

het til å starte opp i en praksis.  

Overordnet vil nemnda bemerke xxx fremstår å være en veldrevet gruppepraksis. Det er pre-

get av høyt faglig fokus og gode interne forhold.  

Selv om gruppepraksisen er lokalisert i et eldre bygg, fremstår praksislokalet å være godt til-

passet og tilrettelagt for driften.  

Gjennom oversikten mottatt fra xxx, anser nemnda at lokalene har hensiktsmessige løsninger 

og at det ikke foreligger konkrete negative forhold som det er grunnlag for å vurdere som 

prisreduserende. En har dog notert seg at det er en mulighet for at senteret må re lokaliseres, 

men dette har et tidsperspektiv på mer enn tre år. 

Et godt fungerende hjelpepersonell som er innarbeidet i gruppepraksisens rutiner og gjøre-

mål anses i nemndspraksis å være en svært viktig faktor ved verdifastsettelsen. Dette person-

alet er å anse som en sentral kontinuitetsbærer, spesielt i overgangen mellom selgers fratre-

den og kjøpers oppstart i praksisen. Dette anser også nemnda å være tilfelle i denne sak, selv 

om en har syn for at de tilsatte helsesekretærene ikke har vært i praksisen mer enn 1-3 år. Det 

legges til grunn at hjelpepersonalet fyller sine funksjoner til legenes og brukernes tilfredshet. 

Nemnda bemerker også at personellfaktoren er holdt på et nøkternt nivå. 

Formelle forhold, kvalitetssikring, rutiner mv. er adekvat ivaretatt. Internavtalen burde ide-

elt sett vært fornyet og tilpasset at en ikke lenger driver i kontorfellesskap, men samtidig re-

flekteres kanskje noe av det gode forholdet mellom kollegene  at en ikke har merket et slikt 

behov.    

Kostnadene ved å drifte gruppepraksisen må jevnt over anses å være lave, sett hen til den 

standard som tilbys. 

De verdier som ligger i gruppepraksisen holdt opp mot et pasientgrunnlag på knappe 1500 

gir etter nemndas vurdering tiltredende part xxx et meget godt utgangspunkt for driften.  

Xxx har opplyst at kommuneoverlegen har satt et listetak på 1300, men dette må etter nemn-

das kunnskap skyldes feil i forståelsen av fastlegeregelverket. Det er legen selv som fastsetter 

listetaket, opp til maksimalt tak på 2500 (med mindre det er interne restriksjoner mellom 

samarbeidende leger i gruppepraksisen eller lignende. Det er det ikke i denne saken.) 

Nemnda legger til grunn at xxx gjennom 22 år har drevet en oppdatert og velfungerende all-

mennlegepraksis som har vært verdsatt av pasientene. Xxx har også gjennom dette bidratt til 

å bygge opp legesenteret og de verdier som ligger i dette.  
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Det er etterspørsel etter xxx som fastlege og en liste på 1457 til tross for listetak på 1300, vit-

ner om at reduksjon er begrenset til naturlig frafall og ikke at pasienter velger seg aktivt vekk 

fra xxx praksis.  Også dette vurderer nemnda å være en viktig verdi for tiltredende part. 

Det har vært stor aktivitetsbasert omsetning i xxx praksis, hvilket, kombinert med nøkterne 

kostnader, har bidratt til gode og stabile driftsresultat. 

Det foreligger ingen diskontinuitet som kan tillegges negativ vekt. Fravær er dekket på hen-

siktsmessig vis internt mellom legene i gruppepraksisen. 

Seks søkere til praksisen indikerer at dette er en relativ attraktiv praksis å søke seg til, til 

tross for at en ellers i landet ser tendenser til rekrutteringssvikt ved enkelte utlysninger. 

Selgers priskrav og kjøpers pristilbud viser at begge parter mener at praksisen har høy verdi. 

Det skiller kun 150 000 mellom kjøpers tilbud på 1 200 000 og selgers krav på 1 350 000 hva 

gjelder opparbeidet praksis. Nemndas fastsettelse må ligge mellom disse ytterpunkter. 

 

Etter en helhetsvurdering av de ovennevnte forhold er nemnda kommet til at kr 1 300 000 for 

opparbeidet praksis er riktig verdi for denne praksisen.  

 

Det innebærer at samlet kjøpesum vil bli kr 1 500 000. 

 

Nemnda har i det ovenstående foretatt en konkret vurdering opp mot retningslinjenes fast-

satte, relevante faktorer. En har også sett hen til relevant nemndspraksis. Overdragelser som 

ikke er skjedd ved hjelp av nemnd og hvor nemnda ikke kjenner det nærmere saksforhold er 

det vanskelig å vurdere relevans og overføringsverdi av. 

 

Oppfyllelsesfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en oppfyllelsesfrist.  

 

Denne settes til 1. august 2020 samsvarende med det tidspunkt xxx overtar hjemmelen og 

dermed praksisen. 

 

Nemndskostnader 

Retningslinjenes utgangspunkt er at nemndskostnadene skal deles likt mellom partene. 

Ingen av partene har bedt om annen fordeling og kostnadene deles dermed på dette vis. 

Partene er likevel solidarisk ansvarlig for at nemndskostnadene blir dekket fullt ut. 

******* 

 

Nemndas avgjørelse er på alle punkter enstemmig. 
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V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 1 500 000 – kronerenmillionfemhundretusen -  

2. Betalingsfristen settes til 1. august 2020  

3. Partene betaler in solidum – en for begge og begge for en – nemndas omkostninger 

etter oppgave 

 

 

 

 

 

 

Bergen/Ålesund/Larvik, 28. april 2020  

  

 

        

Gunnar Ramstad    Nils Grytten   Rune Burkeland-Matre 

 

 

 

 


