
 
  

  

 
  

 

 

      
  

 

STANDARDVILKÅR FOR OPPDRAG 
 

For oppdrag som ikke er av kort varighet, utstedes en oppdragsbekreftelse. Teksten 

nedenfor er hentet fra en standard oppdragsbekreftelse. Det kan avtales andre vilkår i 

det enkelte tilfelle.  
 
Saken vil bli fakturert med utgangspunkt i avtalt timesats. For øvrig gjelder de vanlige 

prinsipper for advokaters salærberegning. Salær påløper uansett sakens utfall. 

Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, vil bli avregnet med minimum 

15 minutter.  
 
Det kan i det enkelte tilfelle eventuelt avtales et bestemt beløpsmaksimum. 
 
Det kan avtales at det skal innbetales forskudd ved oppdragets start. Advokaten kan 

kreve forskudd underveis etter vanlige regler. 
 
Fakturering skjer etter advokatens vanlige rutiner, dog minimum 1 gang pr. år. 
 
Antall medgåtte timer og benyttet timesats vil bli spesifisert i fakturaen eller et eget 

vedlegg til denne. Det er ikke avtalt at detaljert timeliste skal medfølge fakturaen, men 

oversikt over medgått tid gis på forespørsel.  
 
I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utlegg, som vil bli viderefakturert. Slik 

viderefakturering av utlegg vil normalt medføre merverdiavgift på utlegget (det påløper 

ikke merverdiavgift på rettsgebyrer). Utlegg skal være særskilt avtalt, hvis ikke de er en 

integrert del av oppdraget (f.eks. gebyrer og andre utlegg til retten/forliksrådet når 

oppdraget omfatter rettslige skritt).  
 
Rettslige skritt kan ikke foretas uten klientens forhåndssamtykke.  
 
Engasjement av sakkyndig eller annen ekstern bistand krever også klientens forhånds-

samtykke.  
 
Arbeid med saken kan utføres av autorisert advokatfullmektig eller av en av de andre 

advokatene ved vårt kontor. Tid som i tilfelle vil medgå til å sette vedkommende inn i 

saken, kan ikke faktureres klienten. Hvis noen andre enn undertegnede skal møte under 

eventuelle rettsmøter, kreves klientens forhåndssamtykke.  
 
Selv om advokaten har avgitt sin oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer 

ikke det at advokaten har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås. Dersom en 

rettssak tapes, kan klienten bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger. Dette er 

klientens eget ansvar. Hvis motparten taper saken og blir pålagt å dekke saksomkost-

ninger, må klienten likevel foreta fullt oppgjør til advokaten dersom motparten ikke 

betaler, eller dersom retten har fastsatt saksomkostningsbeløpet lavere enn advokatens 

regning.  
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