
 

 

 

 

6. desember 2018 har NASJONAL NEMND FLO avsagt slik 

 

 

 

 

AVGJØRELSE 

  

 

 

 

Nemndas sammensetning:  Nils Grytten (leder) 

Rune Burkeland-Matre 

     Hanne Valeur 

 

 

 

Parter:     Xxx, fratredende part/selger 

 

              - 

 

     Xxx, tiltredende part/kjøper 

 

 

 

 

 

I. INNLEDNING 

 

Nasjonal Nemnd FLO skal fastsette kjøpesummen for overdragelse av fastlegepraksis i Oslo 

mellom xxx som selger og xxx som kjøper 

 

Bakgrunnen for saken er at xxx er tildelt fastlegehjemmelen som xxx har hatt i bydel xxx i 

Oslo. Partene har ikke blitt enige om kjøpesummen som skal betales i anledning 

overdragelse praksisen, og bedt om at dette blir fastsatt av nemnd i henhold til Rammeavtale 

mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i Oslo kommune pkt 7.5. 

 

Bestemmelsen har slik ordlyd: 

 

«7.5 Overdragelse og oppstart av praksis  

 

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

regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet 
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praksis. Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og overtagende lege. 

Kommunen er ikke part i denne avtalen.  

 

Tidspunkt for oppstart av praksis avtales mellom legen og bydelen.  

 

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

kommunen uvedkommende.  

 

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen 5 

uker etter at bydelens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nemnd. Retningslinjer for 

nemndsbehandling kan utarbeides av Den norske legeforening. Utgifter og 

tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er kommunen uvedkommende.  

 

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

medvirker til nemndsbehandling, mister retten til overdragelse av praksis etter denne 

avtalen. Overtakende lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses å ha 

trukket seg fra avtale om tildeling av hjemmel i praksisen.» 

 

Sentralstyret i Den norske legeforening har fastsatt Retningslinjer for nemndsbehandling ved 

overdragelse av privat praksis i fastlegeordningen. Retningslinjene er akseptert av begge 

parter gjennom innsendelse av skjema for anmodning om nemndsbehandling og er lagt til 

grunn for nemndas behandling av saken. 

 

Nemnda har mottatt redegjørelse for pristilbud og noe dokumentasjon fra tiltredende part. 

Under nemndsmøtet fikk nemnda supplert dette med internavtale og 

kostnadsfordelingsnøkkel. 

 

Nemnda avholdt befaring og forhandlingsmøte i praksisens lokaler xxx 2018. Tilstede var 

tiltredende part, xxx, og nemndas medlemmer. xxx møtte ikke og hadde heller ikke varslet 

forfall. Nemnda har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med xxx, både i e-post, 

ordinær post og diverse ganger på telefon, uten å lykkes. 

 

Fratredende lege ble ved oppstart av nemndsbehandling på vanlig måte skriftlig gjort 

oppmerksom på at manglende dokumentasjon kan bli tillagt negativ betydning for 

verdivurderingen. 

 

En annen lege ved samme legekontor, xxx, var tilstede under deler av møtet og besvarte 

konkrete spørsmål om driftsmessige forhold ved gruppepraksisen.  

 

Etter nemndsmøtets avslutning har nemnda kommet frem til en enstemmig avgjørelse. 

Avgjørelsen er basert på sakens dokumenter og opplysninger som kom frem under 

befaringen/nemndsmøtet.  

 

 

 

 

II. SAKENS FAKTUM 
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Type praksis 

Praksisen er lokalisert i en gruppepraksis; xxx legekontor, i xxx bydel i Oslo.  

 

Gruppepraksisen var inntil nylig et kontorfellesskap, men ble omorganisert til et selskap 

med delt ansvar (DA) med virkning fra 1.1.18. Uttredende part xxx er imidlertid ikke 

andelseier i dette selskapet og har dermed videreført sin virksomhet i en form for 

kontorfellesskap med DAet etter selskapsetableringen.  

 

Det er dog meningen at xxx på sin side skal tre inn i DAet på lik linje med de øvrige legene, 

men uten å betale noe til de øvrige deltakerne for dette. 

 

Det er xxx andre fastleger i legesenteret. De øvrige har vært der i mange år, og én av dem 

står foran nokså snarlig uttreden ved pensjon. I tillegg er det LIS-lege i gruppepraksisen etter 

nærmere avtale med bydelen.  

 

Ett kontor leies ut til en psykiater med avtalehjemmel. 

 

Det er ikke kommunale oppgaver knyttet til den hjemmelen som xxx overtar.  

 

Lokalene 

Legekontoret drives fra xxx etasje i et forretningsbygg på xxx. I bygget er det også andre 

helseaktører, treningssenter mv.  

 

Lokalene er totalt sett på rundt 500 m2 og består av 4 innredede legekontor, eget kontor for 

LIS-lege samt et ekstra kontor som i det vesentlige blir benyttet av hjelpepersonellet, 

laboratorium, skiftestue, rom for EKG og spirometri, eget gynrom, venterom, resepsjon med 

eget avlukke for samtale mellom hjelpepersonell og pasient samt diverse smårom.  

 

Det er parkeringsplass rett foran bygget og ellers kort vei til offentlig kommunikasjon.  

 

Det er heis i bygget og legekontoret er tilgjengelig for bevegelseshemmede. 

 

Personell 

Det er 4 ansatte helsesekretærer i ulike stillingsbrøker, til sammen 3,3 årsverk. Tre av disse er 

autoriserte. Den siste har ikke formell autorisasjon, men har lang erfaring i arbeidet.  

 

Personalet rullerer mellom arbeidsoppgavene i praksisen. Det avholdes jevnlige 

personalmøter. Nemnda har et inntrykk av at de ansatte fungerer godt i sine stillinger.  

 

Systemer i praksisen. Avtaler 

Legekontoret benytter System X journalsystem og har tatt i bruk Helserespons.  

 

Laboratoriet er kvalitetssikret gjennom NOKLUS. EKG, spirometri og 24 t BT er knyttet opp 

mot journalsystemet.  
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Formelle forhold som internkontrollsystem (TrinnVis), internavtale, diverse avtaler med 

leverandører, supportavtaler mv. er på plass. 

 

Det er Melin betalingsautomat/-løsning. 

  

Utstyr/laboratorium 

Eierforholdet til utstyr og inventar er slik at ¾ eies av DAet, mens den siste ¼, den som xxx 

overtar, eies av xxx. Det er gjort unntak for personlige eiendeler tilhørende den enkelte lege. 

Nemnda har ikke mottatt noen oversikt over slikt eventuelt personlig utstyr fra xxx, og 

legger dermed til grunn at det ikke foreligger særskilt utstyr som skal holdes utenfor 

overdragelsen. 

 

Gruppepraksisen er generelt adekvat utstyr. Nemnda har ikke sett noen åpenbare mangler.  

 

Laboratoriet har det utstyr som forventes i en normal allmennpraksis.  

 

Legekontorene og fellesrom for øvrig er funksjonelt og tilstrekkelig innredet. Inventaret er 

ikke nytt, men fyller bruksformålet og har en klar bruksverdi. Det er ikke opplyst å være 

gjort nevneverdige større investeringer de siste to – tre årene.  

 

Det meste av datautstyret ble etter det opplyste skiftet i 2015. 

 

Økonomiske forhold 

Fratredende lege har ikke fremlagt noen form for regnskap, næringsoppgaver eller oversikt 

over egen aktivitet i praksisen.  

 

Fra kjøper er det opplyst at felleskostnadene til drift av DAet fordeles likt mellom de fire 

legene, uavhengig av listestørrelse og aktivitetsbasert inntekt. A-konto innbetales pt.  kr 

66 000 pr måned til driftsselskapets konto.  I tillegg betales refusjoner for materiell og utstyr 

direkte i henhold til bruk.  

 

Det er opplyst at xxx skylder driftsselskapet kr 200 000.  

 

Pasientgrunnlaget 

Listetaket er på 1 200. Listen er fulltegnet. Det er lite tilgjengelig listekapasitet hos øvrige 

fastleger i bydelen, men etter det opplyste skal det nå etableres en nulliste i bydelen. 

 

Nemnda kjenner ikke antall konsultasjoner hos fratredende part.  

 

De andre legene i gruppepraksisen har hhv 1 200, 1 250 og 1 000 pasienter på sine lister.  

 

Kontinuitet 

Praksisen har vært gjenstand for utstrakt vikarbruk de siste årene, både før og etter at xxx 

overtok i 201x.  

 

Xxx  påpekte dette selv i forbindelse med at nemnd behandlet spørsmålet om overdragelse 

av praksis mellom ham og hans forgjenger i praksisen i mars 201x. xxx anførte da at: 
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«I følge fremlagte timebøker har fratredende part kun hatt 40 kliniske dager i praksisen. Ellers 

har det vært benyttet vikar (flere). Det var også hyppig bruk av vikarer hos xxx forgjenger. Alt 

dette har preget praksisen. Det må påregnes et stort arbeid for å rydde opp, medisinlister er 

ikke ajourført og problemstillinger er ikke tatt tak i. Pasientene på listen er frustrerte og har 

gitt uttrykk for dette.» 

 

I følge fremlagte opplysninger fra kjøper i aktuelle sak, hadde xxx delvis vikar i august 201x 

– februar 201x. Siden februar 201x har xxx selv ikke driftet praksisen og listen har vært 

håndtert av vikar frem til  xxx overtok (også vært driftet av vikar en periode etter dette, men 

dette får ikke betydning for nemndas vurdering).  

 

Det er fra kjøpers side fremlagt en avtale mellom xxx og bydelsoverlegen hvor det 

fremkommer at xxx  sa opp sin hjemmel og at bydelen aksepterte at han ikke selv skulle 

drive praksisen i oppsigelsestiden på 6 måneder.  

 

Av samme avtale følger at fra og med  skulle basistilskuddet utbetales xxx legekontor 

direkte, men slik at xxx fortsatt stod ansvarlig for eventuelle felleskostnader utover dette 

tilskuddet. Videre var det bydelen som skulle sørge for å innta vikar i praksisen, inntil ny 

hjemmelshaver var på plass. I nemndsmøtet opplyste xxx at det var gjenværende leger i 

gruppepraksisen som for alle praktiske formål har sørget for at det var vikar i praksisen frem 

til xxx overtok hjemmelen i sommer. 

 

Kjøper har fått opplyst at bakgrunnen for at xxx ikke skulle arbeide i praksisen i 

oppsigelsestiden var misnøye med måten xxx utøvde sitt fastlegearbeid på.  

 

Det er også fremlagt diverse skriv fra vikarer som har besværet seg over mangler ved 

pasienthåndteringen på listen. Det samme ble påpekt av xxx etter at de gjenværende leger i 

perioder selv har måttet trå til for å bistå på den aktuelle listen.  

 

Attraktivitet/beliggenhet 

Praksisen ligger i en bydel i Oslo med kort reiseavstand til og fra sentrum og med gode 

transportforbindelser.  

 

 

III. KORT ANGIVELSE AV PARTENES ANFØRSLER 

 

Fratredende part, xxx har ikke gitt noen begrunnelse for sitt prisforlangende.  

 

I skjemaet for anmodning om nemndsbehandling fremgår at han krever totalt kr 1 500 000 

fordelt på kr 300 000 for utstyr og inventar og kr 1 200 000 for opparbeidet praksis.  

 

******* 

 

 

Tiltredende part, xxx, har i korthet anført: 
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Det er grunn til å tro at selgers fastlegearbeid i aktuelle praksis har vært svært kritikkverdig. 

Dette har gått ut over pasienter, kolleger og hjelpepersonalet i gruppepraksisen og medført 

et betydelig ekstraarbeid for alle på kontoret. Forsøk på oppryddingsarbeid har vært gjort av 

vikarer og xxx har etter overtagelsen selv startet et grundig og omfattende etterarbeid for å få 

praksisen i tilfredsstillende gjenge. Dette arbeidet vil bli krevende og ta lang tid for å få 

praksisen opp et nivå som pasientene fortjener.  

 

Xxx  har misligholdt sine innbetalinger av husleie og felleskostnader over lengre tid og 

gjelden til xxx legekontor er på over kr 200 000. Disse manglende innbetalingene har skapt 

store problemer for den løpende driften ved legekontoret og har hatt svært negativ 

innvirkning på de ansatte og deres arbeidsmiljø.  

 

Pasientgrunnlaget har vært synkende siden foregående nemndsbehandling og er nå på 1 200.  

 

Xxx  legekontor som sådan er en veletablert gruppepraksis med gode kontorrutiner, et stabilt 

og voksent hjelpepersonale som har nedlagt stor innsats for å kompensere for xxx 

manglende oppfølging. Styrkene til gruppepraksisen kan imidlertid ikke relateres til innsats 

eller opparbeidelse fra xxx selv.  

 

Til tross for flere henvendelser har xxx ikke gitt xxx opplysninger om praksisen, så som 

regnskap o.l. og det har ellers ikke vært mulig å få drøftet pris og andre vilkår for 

overdragelsen, ettersom selger har gjort seg utilgjengelig for kjøper. Han har ikke svart på 

telefon eller e-post. Han har heller ikke hentet brev som ble sendt rekommandert.  

 

Henvendelser som xxx har fått fra pasienter kan indikere at fratredende part aktivt har 

vedvart å behandle pasienter fra listen fra annet kontorsted. Omfanget av dette er xxx 

usikker på. 

 

Xxx  har bedt om at xxx blir pålagt å alene dekke nemndas kostnader, ettersom han opplever 

at han uforskyldt er brakt opp i denne situasjonen.  

 

Xxx  har gitt et tilbud på kr 650 000, fordelt på kr 150 000 for utstyr og inventar og kr 500 000 

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. 

 

Nemnda vil først ta stilling til verdien på utstyret og inventaret. 

 

Innledningsvis viser nemnda til at det ikke foreligger fastsatte eller omforente kriterier for 

verdifastsettelse av brukt legeutstyr. Den reelle markedsverdien for brukt legeutstyr er 

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

oversiktlig. Nemndas oppgave vurderes således å være å søke å fastsette en skjønnsmessig 

bruksverdi over utstyret slik det fremstår i dag og er implementert i den aktuelle praksis. 
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Det er lagt til grunn at utstyret/inventaret eies av «fellesskapet» (før opprettelsen av DAet i et 

sameie slik at hver lege eide ¼). Nå er eiersituasjonen slik at DAet eier ¾ og xxx den siste 

fjerdedelen. Det er altså den siste fjerdedelen xxx ved overtagelse av xxx praksis blir eier av. 

 

Som premiss for nemndas avgjørelse er følger at det utstyret som ble fremvist under 

befaringen, herunder utstyr/inventar på xxx tidligere legekontor i gruppepraksisen, og som 

ikke er spesifikt unntatt, er gjenstand for overdragelse.  

 

Det er ikke fremlagt noen oversikt over utstyret eller hva dette har kostet ved innkjøp, 

tidspunkter for innkjøp mv., ut over at det er opplyst datasystemet ble skiftet rundt 2015. Det 

er opplyst at det ikke er gjort noen investeringer i gruppepraksisen av betydning siden 

foregående nemndsavgjørelse i xxx.  

 

Nemnda fastsatte i den forbindelse kjøpesummen for utstyr og inventar til kr xxx.  

 

Hensett til at dette nå gjennomgående er blitt nær på 3 år eldre uten at det er gjort 

nyinvesteringer som kompenserer dette, finner nemnda ikke grunnlag for at utstyret skal ha 

fått høyere verdi, slik selgers krav på kr 300 000 forutsetter. Tvert imot anser nemnda at 

verdien i dag ligger noe lavere og vurderer at tiltredende parts tilbud på kr 150 000 

gjenspeiler de faktiske verdier han overtar relatert til utstyr og inventar.  

 

Kjøpesummen for utstyr og inventar fastsettes mot slik bakgrunn til kr 150 000.  

 

******* 

 

Når det gjelder vederlaget for opparbeidet praksis viser nemnda til at selve 

fastlegehjemmelen ikke er gjenstand for overdragelse, denne tildeles av bydelen gjennom et 

forvaltningsvedtak etter forutgående utlysning. 

 

Vurderingen av ”opparbeidet praksis” skal ikke baseres på rent forretningsøkonomiske 

kriterier 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 han 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  
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• 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 

overlatt 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. 

Nemnda er i sin vurdering bevisst på at regelverket og retningslinjene 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 mulighet til å starte opp i en praksis.  

Av retningslinjenes punkt 5 følger at: 

«Selger plikter å gi tilstrekkelig informasjon om sin praksis, herunder utgifter og inntekter, 

forpliktelser som påhviler praksisen m.v., slik at nemnda kan fatte sin avgjørelse på forsvarlig 

vis. 

Manglende dokumentasjon kan bli tillagt negativ betydning for verdivurderingen.»  

Nemnda tolker retningslinjene på dette punkt slik at tvil knyttet til relevante kriterier for 

fastsettelsen, vil slå ut i selgers disfavør, der tvilen relateres til manglende dokumentasjon fra 

selger. 

 

Xxx  har for øvrig heller ikke gjort noe forsøk på å korrigere de opplysninger som kjøper har 

fremlagt overfor nemnda, men tvert imot gjort seg helt utilgjengelig for både kjøper og 

nemnd.  

Som bemerket i foregående nemndsavgjørelse knyttet til xxx legekontor, fremstår dette, som 

i xxx, å stadig være en godt opp- og innarbeidet gruppepraksis. 

Formelle forhold i gruppepraksisen er godt ivaretatt både hva gjelder internavtale, 

internkontroll- og kvalitetssikringssystemer, avtaler med eksterne mv. 

Lokalene er relativt store og anses egnet til formålet. Leieavtalen har en langsiktighet som 

sikrer stabilitet og leienivået anses å være forholdsvis moderat. 

De ansatte helsesekretærene vurderes å være godt innarbeidet i legekontorets gjøremål og 

rutiner, og dette er en viktig faktor i nemndas vurdering. Hjelpepersonalet er en viktig 

kontinuitetsbærer i fasen hvor praksisen overdras mellom legene, særskilt i en situasjon som 

denne hvor det har vært diskontinuitet i forkant av at kjøper fikk startet opp.  
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Et pasientgrunnlag på 1 200 skulle normalt sett gi en tiltredende part et godt utgangspunkt 

for oppstarten. Kjøper har imidlertid rapportert om en del ledig tid etter at han overtok 

listen. Årsakene til dette er ikke klarlagt – om det er en relativt frisk pasientgruppe eller de 

benytter andre helsetjenestetilbud.  

 

Nemnda har heller ikke fått fremlagt noen tall eller opplysninger fra fratredende part 

vedrørende aktivitet på listen under hans driftstid. Relativt lave aktivitetstall ble dog 

bemerket av nemnda da den fastsatte kjøpesummen ved xxx overtagelse av praksisen i xxx.  

 

Som det også fremgår av 201x-avgjørelsen, sitter nemnda igjen med et klart inntrykk av en 

legepraksis preget av diskontinuitet gjennom de siste årene. Det har ikke vært noen konkret 

nedgang i antallet pasienter på listen (ut over nedgangen på 100 fra 1 300 til 1 200 etter ønske 

fra xxx selv). Men nemnda legger like fullt til grunn at listen har vært mangelfullt ivaretatt 

under xxx driftstid. Dette har påført både vikarer, kontorfeller, hjelpepersonale og nå også 

xxx selv et betydelig ekstraarbeid og usikkerhet knyttet til oppfølgingen av pasientene. 

Nemnda vurderer det som er fremlagt av opplysninger som klart verdiforringende for 

praksisen.  

 

Den diskontinuiteten som nemnda bemerket i avgjørelsen fra xxx synes dermed både 

videreført og forsterket under xxx eiertid og vist seg gjennom konkrete påpekte mangler ved 

oppfølging og ajourføring av journaler mv.  

 

Selv om gruppepraksisen isolert sett fremstår robust, etterlater nemndsmøtet med kjøper og 

forklaringen fra xxx et klart inntrykk av at forholdet rundt xxx drift og senere uttreden, har 

representert en betydelig påkjenning og påført de ulike aktørene (kollegene, hjelpepersonalet 

og vikarene) et unødvendig og belastende ekstraarbeid.  

 

Tiltredende part xxx har også anført at han har indikasjoner på at xxx har vedvart å behandle 

og følge opp enkeltpasienter på listen etter at han selv sluttet. Det er for nemnda vanskelig å 

ha noen klar formening om hvilket omfang dette har. Pasientgrunnlaget (listen) er intakt, og 

det indikerer at slik oppfølging i alle fall ikke har hatt en intensitet og omfang som kan få 

nevneverdig betydning for verdivurderingen. Det kjøper presenterte rundt dette fremstod 

for nemnda å være sporadiske/enkeltstående tilfeller.  

 

Nemnda fastsatte i xxx -avgjørelsen at xxx den gang skulle betale kr 1 000 000 som vederlag 

for opparbeidet praksis.  

 

Nemnda vurderer det slik at praksisen har hatt et markert verditap siden den gang, jf. 

gjennomgangen ovenfor.  

 

Vederlaget for opparbeidet praksis settes etter en helhetsvurdering av relevante faktorer og 

basert på de opplysninger som nemnda har mottatt i saken, til kr 700 000.  

Samlet vederlag for praksisen blir dermed kr 850 000,-. 

Sakskostnader 
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Xxx  har krevd at nemnda pålegger xxx å dekke nemndskostnadene.  

Xxx  har på sin side ikke fremsatt noe særskilt krav hva gjelder nemndskostnadene. 

Det klare utgangspunktet etter retningslinjene er at sakskostnadene skal deles likt mellom 

partene, men at nemnda etter begjæring fra en av partene, kan fordele kostnadene 

annerledes.  

 

Nemnda finner i denne sak grunnlag for å fravike hovedregelen om likedeling. Nemnda 

anser at nemndsbehandlingen i det alt vesentlige er et resultat av at xxx unndro seg kontakt 

med kjøper slik at  xxx til slutt ikke hadde noe annet valg enn å be om nemndsbehandling for 

å komme videre og få sluttført overdragelsesprosessen.  

 

Xxx  manglende medvirkning med å ikke tilveiebringe opplysninger og oversende utbedt 

dokumentasjon under nemndsbehandlingen har forsterket dette.  

 

Ytterligere har nemnda landet på et resultat som ligger forholdsvis nært kjøpers pristilbud.  

Basert på dette finner nemnda samlet sett at det i denne sak er riktig at selger, xxx, skal 

belastes kostnadene med nemndsbehandlingen alene.  

Partene er likevel (overfor nemnda) solidarisk ansvarlig for at de blir dekket og i tråd med 

nemndspraksis utstedes fakturaer for nemndsarbeidet til kjøper som på sin side gjør fradrag 

for nemndskostnadene i kjøpesummen når denne skal betales til xxx.  

Betalingsfrist 

I henhold til retningslinjene skal nemnda fastsette en betalingsfrist. 

Denne settes til 1 måned regnet fra dato på denne avgjørelse.  

 

****** 

 

Avgjørelsen er på alle punkter enstemmig. 

 

 

 

V.  SLUTNING   

1. Kjøpesummen fastsettes til kr 850 000,- - kroneråttehundreogfemtitusen -.  
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2. Betalingsfristen settes til 1 måned regnet fra denne avgjørelsens datering  

3. xxx  pålegges å dekke nemndas kostnader 

 

Larvik/Ålesund/Oslo, 6. desember 2018 

 

 

 

 

       

Rune Burkeland-Matre  Nils Grytten        Hanne Valeur 

  

 




