
Informasjon om rammeavtale  

EBA Vestenfjelske og 
Harris Advokatfirma AS
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske  
(EBA-V) har inngått rammeavtale for juridiske og strategiske  
tjenester med Harris Advokatfirma AS.

Avtalen innebærer en gunstig rabattordning for alle medlemsbedrifter som ønsker juridisk bistand eller 
rådgivning. Medlemsbedriftene vil få 15% rabatt på de til enhver tid gjeldende timepriser for rådgivning 
og representasjon. Videre kan en volumrabatt på 20% oppnås under nærmere fastsatte betingelser.
Ansatte i medlemsbedriftene vil få 15% rabatt i saker hvor de ansatte som privatperson engasjerer 
Harris.

Harris Advokatfirma AS er Vestlandets største advokatfirma, der også hovedkontor er i Bergen. Med sine 
45 advokater har de bred kompetanse og erfaring innenfor de entrepriserettslige fagområdene. Harris 
har en solid entreprisegruppe og kan også tilby spesialistkompetanse innen eiendomsutvikling, plan og 
bygningsrett, offentlig anskaffelse, eiendomsoppgjør og skatt- og avgiftsrett m.v. Selskapet har kontorer 
i Bergen, Førde, Stryn og Norheimsund. Harris har samlet nyttig informasjon om: inngåelse av kontrakt, 
byggefasen og ferdigstilling & reklamasjonsperiode for entreprenører. Dette er tilgjengelig på  
Harris.no/entreprise.
 
Nærmere informasjon om rammeavtalen, rabattordningen og Harris kompetanse fås ved henvendelse  
til Harris Advokatfirma AS, avdeling Bergen. Husk å oppgi medlemskap ved kontakt for å få rabatt.

Entrepriserett:   Olav B. Lund         obl@harris.no 926 71 511
Eiendomsutvikling:  Olav Pedersen         op@harris.no  916 94 656
Off. Anskaffelser:  Henrik Lande         hl@harris.no   902 98 894
Arbeidsrett:   Claus H. lsaksen         chi@harris.no  916 16 782
Selskapsrett/Skatt:  Christian Skoge         cs@harris.no  936 52 761
Familie/arv/skifte:  Robert Neverdal         rn@harris.no  901 49 571
Annet:    Sentralbord          post@harris.no  55 30 27 00
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Informasjon om rammeavtale  

for de ansatte 
i medlemsbedrifter
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Vestenfjelske (EBA-V) har  
inngått rammeavtale for juridiske og strategiske  tjenester med  
Harris Advokatfirma AS.

Avtalen innebærer en gunstig rabattordning for alle medlemsbedrifter som ønsker juridisk bistand eller råd- 
givning. Ansatte i medlemsbedriftene vil få 15% rabatt i saker hvor de ansatte som privatperson engasjerer  
Harris. Harris Advokatfirma AS er Vestlandets største advokatfirma, der også hovedkontor er i Bergen.  
Harris tilbyr private klienter juridisk bistand i alle livets faser. 

Familie/arv/skifte:  Robert Neverdal                        rn@harris.no    901 49 571
Håndverkertjenester:  Olav B Lund.                  obl@harris.no   926 71 511
Fast Eiendom:   Olav Pedersen                op@harris.no   916 94 656
Personskade:  Thor Hvidtsten                 th@harris.no   930 04 069
Annet:    Sentralbord                         post@harris.no    55 30 27 00

Familie, arv og skifte, herunder arvespørsmål,  
testament, ektepakt, samboeravtale, fremtidsfull- 
makt, skifteoppgjør etter dødsfall og samlivsbrudd 
samt gjennomføring av generasjonsskifter. Vi bistår 
også i saker om barnefordeling.
 
Fast eiendom, herunder naborettslige problemstill-
inger, rettighetsforhold, odelsrett, jordskifte, ekspro-
priasjon og arealavståelser m.m.
 
Eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og tomte- 
feste. Vi tilbyr også eiendomsoppgjør ved kjøp/salg  
av bolig, fritidsbolig og tomt.

Personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom, 
trafikkskade, voldsoffererstatning, pasientskader 
mm.
 
Håndverkertjenester og avhendingssaker, konf-
likter etter at forbrukere har brukt håndverkere. 
Renovering og oppussing, påbygg, oppføring, 
arbeider på våtrom, montering av kjøkken eller 
annet arbeid i eller på bolig.  
Tvist etter kjøp og salg av bolig og fritidseiendom.

Nærmere informasjon om rammeavtalen, rabatt- 
ordningen og Harris kompetanse fås ved henven-

Som privatklient kan vi blant annet bistå med:
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