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Juridisk rådgivning 
 
En av fordelene ved et medlemskap i Trysilfjell hytteeierforening (THF) er 
tilgang til kvalifisert juridisk bistand. THF har inngått samarbeidsavtale med 
Advokatfirmaet Legalis AS som huser advokater med spesialisering 
innenfor de fleste rettsområder.  
 
Det gir trygghet å vite at du har rask tilgang til erfarne og løsningsorienterte advokater, uansett hva 
det gjelder. Avtalen med Legalis sikrer at THS sine medlemmer får høy kompetanse, effektiv 
oppfølgning og god kundeservice til gunstig medlemspris. 
 
Avtalen med Legalis omfatter alle vanlige rettsområder inkludert fast eiendom, arverett, familierett, 
kjøpsrett, skatterett, arbeidsrett og erstatningsrett.  
 
For enkeltmedlemmer hos THF innebærer tjenestene fra Legalis gratis førstekonsultasjon pr. sak på 
inntil 30 minutter. 
 
Har man behov for ytterligere juridisk hjelp ut over den første konsultasjonen, får THFs medlemmer 
reduserte timepriser - 20 % rabatt på de til enhver tid gjeldende salærsatser.  
 
Ordinære salærsatser (eks. mva.) hos Legalis pr. 2020 er: 
 
Partner    kr 2 800,- 
Senioradvokat   kr 2 600,- 
Fast advokat   kr 2 300,- 
Advokatfullmektig  kr 1 950,- 
Advokatassistent / trainee kr    800,- 
 
Rettshjelpsdekning 
 
Dersom en sak kan antas å bli omfattende kan den tenkes dekket av rettshjelpsforsikring. De aller fleste 
har en bolig/-innboforsikring eller fritidsboligforsikring som inneholder dekning av advokatkostnader. 
Advokatene hos Legalis vil kunne være behjelpelige med å søke forsikringsselskapet om slik 
rettshjelpsdekning.  
 
Foredrag for forening og medlemmer 
 
I tillegg til å yte juridisk bistand til THFs medlemmer, vil Legalis kunne bidra med nyttige foredrag til 
medlemmene på medlemsmøter, med artikler på våre nettsider og mye mer. 
 
Advokatfirmaet Legalis 
 
Legalis er et fullservice advokatfirma med 36 medarbeidere, hvorav 31 advokater, som tar oppdrag 
over hele landet. Advokatene arbeider innenfor fagavdelinger, med spesialisering innen rettsområder 
som eiendomsrett, eiendomsoverdragelser, familierett, testament- og arverett, arbeidsrett, kjøp- og 
kontraktsrett, personskade/trygd og selskapsrett. 
 
THFs kontaktperson hos Legalis er advokat Lasse Groven Egeberg. 
 
Nettside: https://www.legalis.no/  
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