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Bergen  
Selskap Inntekter 2016
1 Advokatfirmaet Harris 82.753
2 Advokatfirmaet Magnus Legal 34.252 
3 Advokatpartner 27.780
4 Advokatfirma Stiegler 25.516
5 Advokatfirmaet Kyrre 25.216

Stavanger
Selskap Inntekter 2016
1 Haver Advokatfirma 47.942
2 Advokatfirma Bull Årstad 29.760
3 Ryger Advokatfirma 21.611
4 Projure Advokatfirma 21.384
5 Advokatfirmaet Torstrup 17.400

Trondheim
Selskap Inntekter 2016
1 Bjerkan Stav Advokatfirma 25.995
2 Pretor Advokat 24.888
3 Advokatfirmaet Nidaros 22.025
4 Adnor Advokat 20.149
5 Advokatfirmaet Strand & CO 12.966

Kristiansand
Selskap Inntekter 2016
1 Advokatfirma Tofte 37.749
2 Advokatfirma Wigemyr & Co 33.657
3 Advokatfirmaet Sylte 24.732
4 Advokatfirmaet Kjær 17.644
5 Sørlandsadvokatene 16.360

Tromsø
Selskap Inntekter 2016
1 Rekve, Pleym & Co 17.939 
2 Barentz Advokat 14.761 
3 Advokatfirmaet Rønning-Hansen 14.268
4 Advokatfirmaet Østgård 14.038
5 Advokatene Leiros & Olsen 11.997

De største selskapene i:

Advokatfirmaet Harris ble etablert helt til-
bake i 1924 og var opprinnelig engasjert i 
alle typer oppdrag innenfor fast eiendom, 
herunder ekspropriasjon, hvor Harris re-
presenterte grunneiersiden.

– Vi har en over 90-årig historie
bak oss. Advokat Stig Harris er tredje 
generasjon Harris i vårt firma. Hoved-
arbeidsfeltene var lenge tingsrett og 
ekspropriasjon, men vi har etter hvert 
utvidet saksfeltene i betydelig grad, sier 
Hoff.

I dag har Harris et stort team innen-
for eiendomsutvikling, og advokatfir-
maet er også en betydelig aktør innenfor 
transaksjoner, oljeservice og ikke minst 
havbruk.

– Det skjer for tiden svært mye på hav-
bruksområdet i Bergen, nå sist med be-
slutningen om å etablere en marin klynge 
i byen.

Herre i eget hus
40 advokater jobber i dag i Harris, og 36 
av dem er stasjonert i Bergen. Fire advo-
kater er tilknyttet kontoret i Førde i Sogn 

og Fjordane.
– Vi har vokst jevnt og trutt de siste ti

årene. Vi har fått inn folk fra sidelinjen, 
men ikke drevet med oppkjøp. Vi liker å 

være herre i eget hus.

Mistet storoppdrag
Fra 2015 til 2016 falt omsetningen til Har-

ris fra 87 til 83 millioner kroner. Årsaken 
til omsetningsnedgangen var avslutningen 
av et stort femårsoppdrag.

Fra 2011 til 2016 hadde Harris, etter 

Harris er det største 
blant advokatfir-
maene i Norge som 
ikke har hovedbase i 
Oslo. – Vårt hoved-
nedslagsfelt er Hor-
daland og Sogn og 
Fjordane, sier advokat 
og partner Børje Hoff.
BJØRN HENNING GRANDAL
bhg@finansavisen.no

HOVEDBASE: 36 av i alt 40 advokater i Harris er stasjonert i Bergen. FOTO: LeNA FALCK
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De 100 største aDvokatfirmaene
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Simonsen Vogt Wiig er Norges sjette stør-
ste advokatfirma målt i omsetning, men 
landets tredje største om man legger antall 
advokater til grunn.

De beholder plasseringen på topp 
100-listen fra foregående år.

Selskapet er et resultat av en fusjon i 
2013, da Simonsen slo seg sammen med 
Vogt & Wiig. Nå fire år senere kan man 
tydelig spore resultater av sammenslåingen 
i regnskapsbøkene. 

Vekst rett på bunnlinjen
Advokatfirmaet hadde en omset-
ning på like i underkant av en halv 

milliard i fjor, etter en inntektsvekst på 4,8 
prosent. Det er 0,4 prosentpoeng bedre enn 
snittet for de ti største advokatselskapene 
i Norge.

Det interessante er at årsresultatet 
økte med like mye som inntektene, i 
overkant av 22 millioner kroner. Med 
andre ord slo topplinjeveksten rett inn 
på bunnlinjen.

– I 2012, året før fusjonen, var snittre-
sultat pr. partner 2,2 millioner kroner. I fjor 
var det 5,4 millioner i Oslo, sier managing 
partner Mona Søyland.

Det tilsvarer en resultatvekst pr. 

Fusjon økte 
utbyttet
Bedre topp- og bunnlinje, flere oppdrag, 
sparte kostnader og en mer effektiv 
organisasjon er resultatet etter fusjo-
nen mellom Simonsen og Vogt & Wiig.

FORNØYD: Mona Søyland har vært managing part-
ner i Simonsen Vogt Wiig siden fusjonen i 2013.  
 Foto: EIVIND YGGESEtH

HOVEDBASE: 36 av i alt 40 advokater i Harris er stasjonert i Bergen. Foto: LENa FaLck

forutgående anbudskonkurranse, ansva-
ret for areal- og kontraktsforvaltning av 
Opplysningsvesenets fonds (Kirkens) ei-
endommer i hele landet. Eiendomsmassen 
består av blant annet 8.000 festetomter, 433 
preste- og bispeboliger og 850.000 dekar 
skogsareal.

– Oppdraget ble ferdigstilt i 2015 og 
utgjorde en betydelig del av vår omset-
ning i denne perioden. Bortfallet forkla-
rer omsetningsnedgangen fra 87 til 83 
millioner kroner. Vi har egentlig klart 
denne overgangen svært bra, og ser vi 
bort fra dette oppdraget, så økte vi i rea-

liteten omsetningen innenfor advokat-
tjenester med rundt 11 prosent i 2016, sier 
Børje Hoff.

Satser også privat
Hoff trives godt i Hordaland og Sogn og 
Fjordane, men han ser at også klienter fra 
andre deler av landet er interessert i advo-
katkontorets tjenester. En overveiende del 
av advokatfirmaets inntekter kommer fra 
næringslivsmarkedet, men Harris satser 
også på privatmarkedet.

– Familie-, arve- og skifterett er ett av 
flere områder vi arbeider mye med, sier Hoff.

VIL IKKE KJØPE: – Vi satser på organisk vekst, 
sier partner og advokat Børje Hoff.  Foto: HarrIS


