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ANSVARSFORSIKRING FOR BEHANDLERE I HELSESEKTOREN 
 

 

 

 

Forsikringsavtalen 
 

Forsikringsavtalen består av 

- forsikringsbeviset (med eventuell Spesifikasjon) 

- forsikringsvilkårene, dvs. 

 - eventuelle særvilkår (fremgår av forsikringsbeviset) 

 - dette vilkåret  

 - Generelle vilkår 

- Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler(nedenfor omtalt som FAL). 

 

Særvilkårene utvider, innskrenker og/eller presiserer enkelte bestemmelser i dette vilkåret og Generelle vilkår. 

De øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene gjelder da i tillegg til særvilkårenes bestemmelser. 

 

Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de prioritet i den rekkefølge de står 

oppført ovenfor, dog slik at spesielle regler alltid går foran generelle. 

 

 

1 HVEM forsikringen gjelder for 
 

1.1 Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (sikrede). 

 

Forsikringen gjelder også for selskaper som sikrede overtar eller etablerer i løpet av forsikringstiden, forutsatt 

at den virksomheten som slikt selskap driver er omfattet av den virksomhetsbeskrivelsen som fremgår av 

forsikringsbeviset. 

 

1.2 Forsikringen omfatter også direkte ansvar som ansatte pådrar seg hvis ansvaret etter Lov av 13. juni 

1969 nr. 26 om skadeserstatning, § 2-1, kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiveren, og skaden ikke er 

voldt av de(n) ansatte ved forsett. 

 

Hvis sikrede som arbeidsgiver blir holdt ansvarlig for skade som er forsettlig forvoldt av ansatte, trer 

Forsikringsselskapet inn i sikredes rett til regress mot de(n) ansatte. 

 

 

2 HVOR forsikringen gjelder 
 

2.1 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade som inntreffer i Norden, etter gjeldende rett i 

de nordiske land. 

 

2.2 Forsikringen gjelder i hele verden: 

-ved utøvelse av akutt hjelp på reiser 

-ved arbeidsengasjement utenfor Norden med inntil tre måneders varighet. 
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3 NÅR forsikringen gjelder 
 

3.1 Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av 

forsikringstiden. 

 

Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. 

 

Alle skader som skyldes samme handling, unnlatelse eller begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres 

til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 

 

3.2 Opphører sikredes virksomhet i forsikringstiden, omfatter forsikringen på opphørstidspunktet likevel 

sikredes rettslige erstatningsansvar for skader som konstateres innen 5 år etter forsikringens opphør, og som er 

en følge av handling, unnlatelse eller begivenhet som har skjedd i forsikringstiden. I slike tilfelle er 

Forsikringsselskapets samlede erstatningsplikt for alle skader konstatert i denne perioden begrenset til 

forsikringssummen i det siste året forsikringen var i kraft. 

 

4 HVA forsikringen omfatter 
 

4.1 Rettslig erstatningsansvar 

 

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, jf. pkt. 4.1.1, som er voldt under utøvelse 

av virksomhet som angitt i forsikringsbeviset, herunder ansvar som eier eller bruker av fast eiendom som 

benyttes i virksomheten. 

 

4.1.1 Skade 

 

Med skade forstås formueskade, personskade eller tingskade. 

 

4.1.2 Formueskade: 

 

Økonomisk tap som ikke er en følge av en person- eller tingskade, jf. pkt. 4.1.3 

 

4.1.3 Personskade/tingskade: 

 

a) Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller dør 

 

b) Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom skades eller går tapt på 

annen måte, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte. 

 

4.2 Sikredes oppreisningsansvar 

 

Forsikringen omfatter sikredes oppreisningsansvar etter LOV-1969-06-13-26 om skadeserstatning paragraf 3-5 

og som sikrede har pådratt seg i forbindelse med utøvelse av virksomhet som autorisert behandler angitt i 

forsikringsbeviset. 

 

4.3 Rettshjelp 

 

Forsikringen omfatter utgifter til juridisk bistand ( rettshjelp) iht. vilkårets 13. 
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5 HVA forsikringen IKKE omfatter 
 

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar 

 

5.1 for behandling gitt utenfor sikredes eget fagområde slik det er beskrevet i forsikringsbeviset. 

 

5.2 for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følge herav, med mindre årsaken er 

plutselig og uforutsett.  Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. 

 

Ved dekningsmessig forurensningsskade omfatter forsikringen også utgifter til opprydding pålagt av offentlig 

myndighet. Opprydding på egen eiendom, eiendom eid av mor-/datterselskap eller eiendom som sikrede 

driver eller disponerer, dekkes ikke 

 

5.3 som eier, fører eller bruker av 

 

a) motorkjøretøy, herunder truck og arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Forsikringen omfatter 

likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av transportredskap med elektrisk 

fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t 

 

b) seilbåt eller motordrevet fartøy 

 

c) luftfartøy 

 

5.4 for utgifter/omkostninger/tap knyttet til oppfyllelse av sikredes kontrakt (dvs. avtalt ytelse,leveranse, 

arbeid e.l.), herunder for hel- eller delvis omgjøring av denne 

 

5.5 for skade på ting (jf. pkt. 4.1.3.b) som sikrede har til 

 

a) salg, utleie, transport, fremvisning, demonstrasjon o.l. 

 

b) leie, lån, bruk eller oppbevaring 

 

5.6 for ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, 

§§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive Damages" eller "Exemplary Damages") 

 

5.7 som følge av av at lov, forordning, offentlig forskrift eller vedtak forsettlig er overtrådt 

 

5.8 som følge av uriktige opplysninger om tiden eller størrelsen av omkostningene ved et prosjekt 

 

5.9 som følge av at sikrede har krenket patent-, opphavs-, varemerke- eller mønsterrettigheter 

 

5.10 som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av alminnelige rettsregler, det 

vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller 

etter at skaden er konstatert 

 

5.11 i tilknytning til prosjekter hvor sikrede eller sikredes familie har selvstendig økonomisk interesse knyttet 

til realiseringen av prosjektet. 

 

Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes ektefelle eller samboer.  

Med samboer menes person som sikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold som har vedvart i 

de siste 2 år. 
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5.12 overfor forsikringstakers/sikredes mor-/datter-  selskap eller overfor selskap eller virksomhet 

 

a) i samme konsern som forsikringstaker,jf. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksje- selskaper, §§ 1-3 og 1-4. 

 

b) hvor eierinteressene i forsikringstakers og skadelidtes selskap er de samme med 50 %  eller mer. 

 

c) hvor forsikringstaker eller en eller flere av de sikrede eller deres familie har mer enn 50% eierinteresse 

eller bestemmende innflytelse. 

 

5.13  overfor medeier for skade på ting som eies i fellesskap. 

 

5.14   for skade indirekte eller direkte voldt av Formaldehyde, Diethylstilbestrol, Asbest, 

Kugalskap (BSE/TSE), elektromagnetiske felt (EMF), genmodifiserte organismer, tobakksprodukter, 

blodprodukter eller legemidler. 

 

5.15 for tap som kan kreves dekket under ordningen Norsk Pasientskadeerstatning i 

medhold av 2001-06-15 nr. 53 om erstatning ved pasientskader m.v. 

 

5.16 for sikredes regressansvar etter LOV 2001-06-15 nr. 53 om erstatning ved pasientskader 

m.v. paragraf 4, tredje ledd siste setning. 

 

5.17 for skade som utspringer fra krav som er fremmet mot sikrede, og krav som er, eller burde være, 

kjent for sikrede eller forsikringstaker på tegningstidspunktet. Det samme gjelder for for skade som bygger på 

faktiske omstendigheter som var, eller burde vært, kjent for sikrede eller forsikringstaker på 

tegningstidspunktet, jf. LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler paragraf 4-2. 

 

5.18 for tap som følge av overtredelse av bestemmelser om skatte- og avgiftstrekk eller bestemmelser 

om skatte- og avgiftsbetaling. 

 

5.19 for skade, tap eller forvanskning av elektronisk lagret data. 

 

5.20  for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg, vedlikehold, bruk, reparasjon eller 

inhalasjon av damp fra elektroniske røykeapparater.  

 Elektroniske røykeapparater er definert som et batteridrevet apparat som leverer en damp med 

inhalerbart innhold gjennom et munnstykke. Elektroniske røykeapparater kan være, men er ikke 

begrenset til følgende: Batteridrevne sigaretter, piper, sigarer, vannpiper, fordampere. Unntatt er 

dampinhalatorer, tåkeinhalatorer og fordampere benyttet til medisinske formål. 

 

5.21  for skade i forbindelse med design, produksjon, distribusjon, salg vedlikehold og bruk av e-juice 

og/eller dampeveske. E-juice og/eller dampeveske betyr i denne sammenhengen nikotinholdige 

vesker, smakstilsatte vesker eller alle andre stoffer eller vesker som benyttes i elektroniske 

røykeapparater. 

 

6 SIKKERHETSFORSKRIFTER 
 

Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene nevnt under pkt. 6.2. 

 

6.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter 
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Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, og 

sikrede har utvist forsømmelighet med å overholde dem eller med å påse at de ble overholdt, kan 

utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. FAL § 4-8. 

 

Det samme gjelder hvis forsømmelsen er gjort av personer som utfører arbeid av ledende art eller av andre 

som har særlig selvstendig stilling innen virksomheten, eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem 

de er satt til å lede. 

 

6.2 Sikkerhetsforskrift om vedlikehold, kjennskap til forskrifter med videre 

 

6.2.1 Sikrede skal gjøre seg kjent med de krav myndigheter stiller gjennom lover og forskrifter 

og som gjelder spesielt for den type virksomhet sikrede driver. Han skal ha minst ett 

eksemplar av de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

 

6.2.2 Sikrede skal jevnlig foreta forsvarlig vedlikehold av det anlegg og utstyr han eier eller 

bruker i sin virksomhet. 

 

 

7 Forsikringssum 
 

7.1 Selskapets samlede erstatningsansvar iht. pkt 4.1.2 (formuesansvar) er begrenset til kr 1.000.000 pr 

skadetilfelle og samlet pr forsikringsår. 

 

7.2 Selskapets samlede erstatningsansvar iht. pkt 4.1.3 (skade på ting og person) er begrenset til kr 

10.000.000 pr skadetilfelle og samlet pr forsikringsår. 

 

7.3 Oppreisningsansvar iht. vilkårenes pkt 4.2 er begrenset til kr 500.000 pr skadetilfelle og samlet pr 

forsikringsår 

 

7.4 Utgifter til juridisk bistand iht. vilkårets pkt 4.3 er begrenset til kr 300.000 pr tvist og samlet pr 

forsikringsår. 

 

7.5 Saksomkostninger o.l. 

 

Ved skade iht. pkt 4.1 som inntreffer i de nordiske land dekkes saksomkostninger i tillegg til forsikringssummen. 

 

Ved skade som inntreffer utenfor de nordiske land er Forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt ved hvert 

skadetilfelle, inklusive saksomkostninger og redningsomkostninger, begrenset til forsikringssummen. 

 

 

8 Egenandel 
 

Hvis ikke annet er avtalt, er sikredes egenandel kr 5.000 ved hvert skadetilfelle iht. pkt 4.1 og 4.2. 

 

Ved skadetilfelle iht. pkt 4.3 er sikredes egenandel kr 5.000 ved hvert skadetilfelle med tillegg av 20 % av det 

overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side 

 

 

9 SIKREDES PLIKTER ved skadetilfelle 
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Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes Forsikringsselskapet uten ugrunnet opphold. 

Er det fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et forsikringstilfelle inntruffet plikter sikrede å gjøre det 

som med rimelighet kan forventes av sikrede for å begrense tapet. 

 

Må sikrede for 

 

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller Forsikringsselskapet, plikter sikrede for egen regning å: 

 - omgående  gi Forsikringsselskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling 

- på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som Forsikringsselskapet finner 

nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang. 

 

Hvis sikrede uten Forsikringsselskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, 

er dette ikke bindende for Forsikringsselskapet. 

 

 

10 Behandling av erstatningskrav 
 

10.1 Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel,tilligger det 

Forsikringsselskapet å 

 - utrede om erstatningsansvar foreligger 

 - forhandle med kravstilleren 

 - om nødvendig prosedere saken for domstolene. 

 

10.2 Forsikringsselskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. 

Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av 

Forsikringsselskapet, betales av Forsikringsselskapet i den utstrekning summen av omkostningene og 

eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen (se dog pkt. 7.2 ved skade utenfor de nordiske 

land). 

 

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, 

fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. 

 

Er Forsikringsselskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for 

omkostninger som senere påløper. 

 

10.3 Forsikringsselskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. 

Forsikringsselskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

 

10.4  Selskapet har rett til å betale erstatning direkte til skadelidte. 

 

11. Identifikasjon 

 

Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller 

unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det 

overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort, jf. FAL paragraf 4-11. Ved 

overtredelse av sikkerhetsforskrifter gjelder det samme også hvis forsømmelsen er begått av personer som 

har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten eller av arbeidsledere som i arbeidstiden følger dem de 

er satt til å lede. 

12 Regress 
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Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til selskapet (jf. FAL § 8-5, 1. ledd), har 

Forsikringsselskapet rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor Forsikringsselskapet har utbetalt erstatning 

direkte til skadelidte. 

Kan sikrede forlange at en tredjepart erstatter tapet, herunder Norsk Pasientskadeerstatning, inntrer selskapet 

ved utbetaling av erstatning i sikredes rett mot tredjemann. 

 

13 Rettshjelp 
 

 

13.1 Hva forstås med "tvist" 

Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne 

anses som tvist. Selv om saken består av flere spørsmål vil ikke dette nødvendigvis være å anse som flere 

tvister. Det samme gjelder dersom det er flere parter på samme side. 

 

13.2  Selskapet dekker 

 

13.2.1  Saksomkostninger 

Rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. Rimelige og 

nødvendige utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er 

godkjent av Selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte 

saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder 

også ved bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som dekkes av motpart går til fradrag. Likevel dekkes 

slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod og innkreving er forsøkt. 

 

13.2.2  Saksomkostninger ved forlik 

Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent 

saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra Selskapet dersom det skal avtales i forliket at 

hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra Selskapet erstattes kun 50% av 

egne omkostninger oppad begrenset til 50% av forsikringssum, eller tilkjente saksomkostninger går til fratrekk i 

erstatningen. 

 

13.3  Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 

Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstolloven § 1) eller jordskifteretten og ha oppstått 

mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for øvrige særdomstoler (jf domstolloven § 2), dekkes ikke 

utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgift til forberedelse og 

behandling for særdomstolen kan kreves dekket. 

 

 

13.4  Utgifter Selskapet ikke dekker 

Selskapet dekker ikke utgifter ved: 

 

13.4.1  tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 

Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere 

ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Utgifter til tvist som har sitt 

tvistetidspunkt forut for selskapets ansvarsperiode, må søkes dekket under forsikringen tilhørende det selskap 

sikrede var forsikret hos ved tvistestart. 

 

13.4.2  tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 

samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, økonomisk fellesskap 

etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

 

13.4.4  tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. 
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13.4.5  tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak 

som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkord skyldner. 

 

13.4.6  tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i, straffbar handling hvor sikrede er gjerningsmann, 

ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkelser), 

straffeloven § 229 (legemsbeskadigelse), skadeserstatningsloven § 3-5 (oppreisning) og §3-6 (ærekrenkelse 

og krenking av privat livets fred). Med straffbar handling menes også brudd på FAL §§ 4-2 og 8-1. 

- 10 - 

 

13.4.7  tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. 

Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til 

søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. 

 

13.4.8  tvist om advokatsalær eller tvist om utgifter til sakkyndige. 

 

13.4.9  utgifter pådratt før tvist er oppstått. 

 

13.4.10  utgifter til tvist med eget forsikringsselskap. 

 

13.5  Skadeoppgjør 

 

13.5.1  Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpsforsikringen må Selskapet underrettes snarest mulig 

og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig og dokumentasjon på 

engasjementet inkl. avtalt timepris må vedlegges. Dersom advokat benyttes under den offentlige 

forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til Selskapet fra det tidspunkt hvor den 

offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. 

 

13.5.2  Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes kontorsted passer for 

oppdraget. Dersom sikrede har fri rettshjelp og/eller tegnet eierskifte- eller kjøpsforsikring gjeldende ved 

avhendelse/kjøp av fast eiendom, plikter sikrede å benytte seg av de aktuelle selskapers dekning og 

advokater. 

 

13.5.3  Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger 

forårsaket uten rimelig grunn, eksempelvis reisekostnader ved valg av advokat utenfor sikredes bostedsfylke. 

Merutgifter ved advokatbytte dekkes ikke. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan 

Selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 

 

13.5.4  Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket 

under forsikringen. Sikrede skal informere Selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell 

behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig 

forvaltningsvedtak. 

 

Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har 

beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha 

dokumentasjon for at egenandel er betalt. 

Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. 

 

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. 

Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til tvistemålslovens § 52. 

 

 


