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TRONDHEIM: Neste år fyller Advokat-
firmaet Bjerkan Stav i Trondheim 150 år. 
Men firmaet ligger ikke på latsiden av den 
grunn.

Nå slår de seg sammen med Advokat-
huset Braaholmen i Namsos. Firmaets to 
advokater omsatte for i underkant av fem 
millioner kroner i fjor.

I forbindelse med sammenslåingen blir 
Hege Bjørgum Skillingstad og Bjørn Terje 
Smistad partnere i Bjerkan Stav.

51 år gamle Skillingstad har jobbet med 
jus i 23 år, hvorav ni år som internadvokat 
i Statskog. Der var hun blant annet kollega 
med Smistad, som var leder for juridisk av-
deling og satt i konsernledelsen i Statskog 
frem til 2016. Da hadde 45-åringen vært 11 
og et halvt år i Statskog.

Det er to svært kompetente advokater 
med erfaring fra et område av jusen som 
vil bli svært viktig for Bjerkan Stav.

– Vi er kjent for det man kan kalle 
grøntjus, det vil si alt som har med ek-
spropriasjon og skjønnsrett å gjøre, noe 
blant annet jordskifteretten behandler 
mye. Det kan også handle om tomtefeste, 
vassdragsrett og fast eiendom, sier daglig 
leder John Aksel Stav.

Mange offentlige klienter
– Den andre pilaren vi er dyktige på, og 
kjent for, er forvaltningsrett. Vi jobber mye 
for offentlige myndigheter, sier partner 
Thomas Gundersen.

– På vegne av vår klient Nye Veier har 
vi mye å gjøre om dagen med skogeiere 
og jordbrukere, ettersom det nå bygges en 
helt ny trasé for E6 til mange milliarder 
kroner gjennom Trøndelag, sier partner 
Guri Uvsløkk Vagnildhaug.

At Bjerkan Stav da har fått med seg to 
nye partnere som har lang fartstid som 
advokater i Statskog, mener de er et stort 
pluss. Mye næringsvirksomhet i Trønde-
lag er tilknyttet skogdrift.

– Statskog er jo Norges største 
grunneier, som forvalter en femtedel 
av landarealet. Det er klart at det er 

et stort pluss for oss å få de to med på 
laget, sier Stav.

Nærmere klientene
I fjor omsatte Bjerkan Stav for 31,6 millio-
ner kroner. Det plasserte dem blant Norges 
60 største advokatfirmaer.

Foruten hovedkontor i Trondheim, 
har advokatfirmaet et avdelingskontor i 
Levanger.

– Trøndelag er svært. Det å ha flere ut-
gangspunkter hvor vi kan møte klientene 
våre er viktig, og et nytt kontor i Namsos 
gir oss et helt annet nedslagsfelt i regionen.

– Skal dere bli størst på hjemmebane?
– Det er ikke et mål i seg selv å bli størst 

i Trøndelag, men vårt ønske er å bistå hele 
landsdelen. Det er store avstander og da er 
det bra å være representert med et kontor i 
Namsos også, sier Stav.

– Vårt mål er heller å kunne yte den 
hjelpen klienten ønsker. For å klare det 
må vi være store nok til å håndtere ulike 
oppgaver som klientene trenger hjelp med, 
sier Vagnildhaug.

I disse dager utvides det ikke bare med 
de to nye partnerne i Namsos, men med 
ytterligere syv flere medarbeidere i totalt.

Blant annet får advokatfirmaet enda 
en partner i rekkene. Ronald Eriksen 
Brevik, som har vært hos Riisa & Co i 
Trondheim siden 2002, går til Bjerkan 
Stav. Sammen med han følger én advokat 
til og to administrativt ansatte.

– Fra nyttår blir vi 32 ansatte, hvorav 
25 er advokater eller advokatfullmektiger, 
sier Stav.

Advokatfirmaet teller nå nesten dobbelt 
så mange hoder som de gjorde i 2012.

– Da var vi 17 ansatte. Men advokat-
verdenen har endret seg voldsomt. Før 
kunne man være generalist og gjøre det 
bra, men man kommer ikke unna med det 
lenger. Nå kreves det spesialister. For at vi 
skal henge med i konkurransen, må vi bli 
flere, sier Stav.

Har egen biladvokat
Der advokatene før kunne litt om alt, som 
en fastlege, så bør de i dag heller være vir-

kelig gode på kanskje to eller tre fagfelt. 
Med Brevik på laget styrker de seg innen 
konkurs- og insolvensrett, arv og skifte, 
og erstatningsrett.

Et av de mer kuriøse utslagene av en slik 
spesialisering hos Bjerkan Stav står partner 
André Marthinussen Larsen for.

– Han har over 220 bilforhandlere som 

klienter. Han tar seg av reklamasjoner fra 
deres kunder og er svært kompetent på for-
bruker- og kjøpsrett. Også kan han biler, 
deler og ulike bilmodeller, sier Stav.

Som en følge av én advokats sterke in-
teresse for biler, følger det også med mye 
annet arbeid i kjølvannet når man arbeider 
med bilforhandlerne.

bjerkan stav er største selvstendige advokat-
firma nord for dovre. Nå etablerer de seg i enda 
en trøndersk by og utvider med ni ansatte.

vokser videre 
i Trøndelag

AdvokAtfusjon

NY ParTNer: advokat Hege bjørgum skilling-
stad (51) blir medeier i advokatfirmaet bjerkan stav. 
 FoTo: bJerKaN sTav

NY ParTNer: advokat bjørn Terje smistad (45) 
blir medeier i advokatfirmaet bjerkan stav. 
 FoTo: bJerKaN sTav
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BLIR FLERE: dag-
lig leder John aksel 
stav (t.v.) i advokat-
firmaet bjerkan stav 
utvider staben med 
ni ansatte. de skal 
jobbe sammen med 
partnerne Thomas 
gundersen og guri 
Uvsløkk vagnildhaug.
 FoTo: oLIver orsKaUg

Det kan dreie seg om etablering av selska-
per, kjøp og salg av virksomheter, arbeid med 
aksjonæravtaler og arbeidsrettslige tvister.

Rettssak sendt på direkten
En av deres aller mest kjente saker handler 
nettopp om en arbeidstvist.

Da fotballtrener Kåre Ingebrigtsen 
og hans assistenttrener Erik Hoftun fikk 
sparken av Rosenborg, var det advokat 
Andreas Ekker i Bjerkan Stav de vendte 
seg til for å få hjelp.

Fotballklubben ville ikke inngå forlik 
og partene endte i retten, hvor Bjerkan Stav 
var med å skrive historie da rettsaken ble 
vist direkte i alle medier.

– Det har aldri skjedd før at hele for-
handlingen i en sivil tvistesak har blitt 
sendt direkte på TV, sier Gundersen.

Etter at alle vitner hadde forklart seg, 
og Rosenborgs indre liv var blitt brettet ut 

i full offentlighet, gikk fotballklubben med 
på et hemmelig forlik med trenerduoen - 
før hovedforhandlingen var over.

John Aksel Stav innrømmer at opp-
merksomheten den saken ga, har ført til 
at noen nye klienter har henvendt seg til 
advokatfirmaet for å få hjelp med ulike 
problemstillinger.

Med flere folk på laget, øker også om-
setningen.

– I år ser vi ut til å ende på rundt 35,5 
millioner i omsetning, sier Stav

Det er en vekst på 12,3 prosent. Men i 
2020, når enda flere ansatte er på plass og 
den nye organisasjonen har satt seg, for-
venter Stav ytterligere vekst.

– Våre beregninger tyder på at vi neste 
år samlet skal omsette for 45 millioner 
kroner.

– Vekst er bra, og vi har vokst ganske 
mye de siste årene, men vi er opptatt av å 

vokse lønnsomt. Derfor har vi måtte si nei 
til flere som har tatt kontakt som vil jobbe 
hos oss, sier Vagnildhaug.

– Hvorfor det?
– Flere som har henvendt seg til oss har 

allerede en portefølje, men det er viktig at 
vi får de riktige folkene. Vi vil bygge sterke 
faggrupper og en bredde som gjør at vi kan 
tilby klientene våre de tjenestene de etter-
spør, sier Vagnildhaug.

HISTORISK RETTSSAK: da trenerduoen Kåre Ingebrigtsen og erik Hoftun (t.v.) fikk sparken i rosenborg, 
gikk de til advokatfirmaet bjerkan stav som tok saken deres videre til retten. FoTo: NTb sCaNPIX


