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God pris på advokattjenester til  
borettslag og eierseksjonssameier 

Redusert pris 

Vi vokser og arbeider stadig mer effektivt. 

Det gjør at vi kan løse saker raskere og 

bruke mindre tid på hver sak. Det blir 

rimeligere for kunden. For ytterligere å 

befeste oss som advokatfirmaet for 

boligbyggelag, borettslag og 

eierseksjonssameier tilbyr vi nå god pris 

til boligbyggelag som inngår 

rammeavtaler med oss. Ta kontakt med 

senioradvokat Bent S. Kverme for en 

uforpliktende samtale. 

Advokaten skal være en ressurs, ikke en 

kostnad.  

Løpende rådgivning 

Vi tilbyr løpende rådgivning. Det vil si at 

kunden kan kontakt for å få svar på 

spørsmål som dukker opp i hverdagen, 

før tvister oppstår. Fagområdene spenner 

fra oppretting, endring og nedleggelse av 

borettslag og eierseksjonssameier, 

seksjonering, drift, leiekontrakter og 

beboerproblemer, skatt / avgift og ikke 

minst planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av bygg- og anleggskontrakter. 

Jo raskere vi kommer inn med vår 

rådgivning, jo større verdi har den for 

våre kunder.  

Tvisteløsning 

Vi tilbyr bistand i forbindelse med 

tvisteløsning. Det vil si alt fra å forberede 

sakene for best mulig resultat, håndtere 

korrespondanse med motparter, bistå i 

forhandlinger og opptre som 

prosessfullmektig i domstolene. Våre 

advokater har omfattende 

prosedyreerfaring og bistår over hele 

landet.   

Vi forsøker alltid å finne løsninger som 

økonomisk gir best resultat for våre 

kunder. 

Advokatene i Codex Advokat Oslo har mange års erfaring med å bistå 

boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier i løpende rådgivning 

og tvisteløsning. Vi bistår også entreprenører, konsulenter og beboere i 

saker mot borettslag og eierseksjonssameier og vet godt hva som gjør 

at det oppstår tvister og hvordan tvistene best kan løses. 

Vi vokser og ønsker å ha flere boligbyggelag, borettslag og 

eierseksjonssameier som faste klienter. Vi arbeider raskt og effektivt 

og kan tilby våre tjenester til god pris.   

TEMA:  

Boligbyggelag, borettslag 

og eierseksjonssameier 
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Oppretting, drift, 
(re)seksjonering og 
nedleggelse  

Vi tilbyr bistand til oppretting, endring, 

seksjonering, reseksjonering og 

nedleggelse av borettslag og 

eierseksjonssameier. Vi hjelper til med 

endringer av vedtekter, planlegging og 

gjennomføring av generalforsamlinger og 

sameiermøter. Vi kan gå aktivt inn som 

styremedlem.  

Vedlikehold, små og 
store byggeprosjekter  

Vi tilbyr bistand i forbindelse med 

planlegging, gjennomføring og oppfølging 

av alle typer vedlikehold, bygg- og 

entrepriseprosjekter. Vi hjelper til i 

tidligfase for å unngå feil i forprosjekter 

som medfører store kostnader og tap 

under selve byggeperioden og i garanti / 

reklamasjonsperioden.  

Vi tilbyr også kurs som setter 

styremedlemmene i bedre stand til å 

håndtere byggeprosjektene. Les mer. 

Skatt og avgift 

Vi tilbyr løpende rådgivning og 

tvisteløsning innen fagområdene skatt og 

avgift. Vi opptrer da som ressurs for 

styrene og regnskapsfører/ 

forretningsfører. Det er penger å spare 

på å planlegge driften i forhold til skatt 

og avgiftsreglene.   

Beboerproblemer 

Vi tilbyr bistand i forbindelse med det vi 

kaller beboerproblemer. Dette er alt fra 

manglende betaling av felleskostnader, 

unnlatt vedlikehold, uønsket adferd, 

tvangsfravikelser, "lofts utbygginger" etc.   

Rettigheter  

Vi tilbyr løpende rådgivning og 

tvisteløsning innen fagområdene 

tomtefeste, servitutter, naborett, plan og 

bygg, tingsrett og generell kontraktsrett. 

Din kontakt  
Bent S. Kverme 

Senioradvokat Bent S. Kverme har i 

mange år arbeidet med tvister mellom 

byggherrer / borettslag / sameier på den 

ene siden og konsulenter / entreprenører 

/ beboere på den andre siden.  

I tillegg til å være jurist har han økonomi 

og lederutdannelsen Master of Business 

Administration fra Webster University i 

Genevé, Sveits, og har inngående 

kunnskap om forretningsdrift, økonomi 

og ledelse.  

Han er vår kontaktperson og vil fordele 

din sak til advokatene hos oss som er 

best i stand til å ivareta borettslagets 

eller eierseksjonssameiets interesser.  

Kverme er også kursansvarlig på vårt 

kurs rettet mot styremedlemmer og får 

meget gode tilbakemeldinger på sine 

kurs.  

Ønsker dere å benytte dere av våre 

tjenester? Ta kontakt med senioradvokat 

Bent S. Kverme for en uforpliktende 

samtale.  

 

Les mer på  

http://www.entrepriserettsadvokater.no/ 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: 

Bent S. Kverme 
Senioradvokat/ MBA, Oslo  

Entreprise, off. og private anskaffelser 

 

Tlf: +47 90 72 86 82 

bent.s.kverme@codex.no 

 

Postadresse:  

P.B. 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo 

Besøksadresse: 

Kristian Augusts gate 7b, 0164 Oslo 

www.entrepriserettsadvokater.no 


