
Advokatfirmaet Lippestad hjelper både arbeids- 
takere, arbeidsgivere og organisasjoner/foreninger 
med alle spørsmål og problemstillinger innenfor 
arbeidsrett, bygg og entreprise og erstatningsrett. 
Selskapets advokater har solid erfaring fra konflikt- 
løsning både i og utenfor arbeidsforhold, og har 
alltid som formål å finne frem til de gode løsninger. 
Advokatfirmaet holder også kurs og foredrag om 
sine fagområder. Advokatfirmaet Lippestad har 
jevnlige saker for domstolene, både i sivile saker  
og straffesaker. 

ERSTATNING/FORSIKRING/YRKESSKADE: 
Dersom du skades på jobb har du krav på å få 
dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden. 
Særlig viktig er muligheten til å få erstattet ditt 
inntektstap. Etter lov om yrkesskadeforsikring skal 
kravet rettes mot et forsikringsselskap, ikke mot din 
arbeidsgiver. Det er viktig at dette følges opp helt fra 
ulykkestidspunktet, idet mangelfull dokumentasjon  
på skadehendelse og symptomutvikling kan redusere  
dine muligheter for erstatning. Advokatfirmaet 
Lippestad har bred erfaring på dette området, og 
kan hjelpe VVS Fagmanns medlemmer hele veien. 
Faglig ansvarlig: Kjell Inge Ambjørndalen

ARBEIDSRETT: 
En god arbeidsgiver betyr trygg økonomistyring, 
fornøyde ansatte og kunder. Advokatfirmaet 
Lippestad kan hjelpe medlemmene i VVS Fagmann 
med alle arbeidsrettslige spørsmål som eksempelvis  
gode HMS rutiner, arbeidsavtaler, konflikthåndtering,  
virksomhetsoverdragelse, dialog med arbeidstilsyn 
eller oppsigelsesprosesser. Firmaet holder også 
kurs i krav til arbeidsmiljø, internkontrollforskriften 
og arbeidsmiljøloven.
Faglig ansvarlig: Geir Lippestad

De fleste vil nok kjenne igjen advokat Geir Lippestad fra hans 
engasjement som profilert strafferettsadvokat, men hans 
spesialfelt og det han jobber med til daglig er arbeidsrett,  
bygg og entreprise, erstatningsrett og tvistesaker. Nå har VVS 
Fagmann kjedekontor inngått en samarbeidsavtale med  
Advokatfirmaet Lippestad, der du som er VVS Fagmann får 
advokatbistand til gode priser.
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ENTREPRISE: 
Advokatfirmaet Lippestad har bred erfaring innen 
entreprise, bygg og eiendom. Advokatene bistår 
innen kontraktene som er utarbeidet av Norsk 
Standard, hovedsakelig NS 84xx-kontraktene og 
ved håndverkertjenester. Vellykkede prosjekter, 
uansett størrelser, kjennetegnes ved at alt leveres 
innen avtalt kost, tid og kvalitet. God kommunikasjon  
som forebygger uklarheter eller uenigheter hindrer 
at det oppstår tvister. Advokatfirmaet Lippestad kan 
bistå medlemmene med alt fra løpende rådgivning  
til bistand i tvister og rettssaker.
Faglig ansvarlig: Anna Marion Persch

Advokatfirmaet Lippestad vil utarbeide flere 
kontraktsmaler og dokumenter for VVS Fagmann. 
Disse maler og dokumenter vil bli lagt under fanen 
«skjemaer og maler» i Fagmann portalen og vil 
være tilgjengelige for nedlastning og gratis 
benyttelse for alle VVS Fagmann medlemmer.
 
GUNSTIG AVTALE FOR  
VVS FAGMANN MEDLEMMER
I tillegg til å bidra med maler og dokumenter samt 
nyttig informasjon og artikler til Månedsnytt tilbyr 
Advokatfirmaet Lippestad inntil én time gratis, 
muntlig, juridisk rådgivning innenfor rettsområdene 
entreprise, arbeidsrett og erstatning/forsikring/
yrkesskade. Hver medlemsbedrift kan benytte seg 
av tilbud om gratis rådgivning én gang årlig, og får i 
tillegg 20 % rabatt på utførende advokats alminnelige  
timepris på oppdrag ut over gratistimen.

TA KONTAKT:
Medlemsservice-vvs@advokatlippestad.no
Tlf: 22 94 10 20

DETTE KAN ADVOKATFIRMAET LIPPESTAD  
HJELPE DEG MED:

• Bygg og entrepriserett

• Håndtverkertjenesteloven

• Løse konflikter mellom byggherre og håndverker

• Omstillingsprosesser og nedbemanning

• Oppsigelse og avskjed

• Arbeidskonflikter og konfliktløsning

• Sluttavtaleforhandlinger

• Virksomhetsoverdragelser

• Diskriminering i arbeidslivet

• Bistand i forbindelse med varsling, både for arbeidsgivere  
og organisasjoner/foreninger med tillitsvalgte og frivillige

- Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for behandling  
av varsling

- Bistand til å håndtere/behandle varslingssaker
- Være varslingskanal og delta i varslingsutvalg

• Personvernspørsmål (GDPR)

• Arbeidsavtaler     

• Personaloppfølging

• Arbeidsinnleie

• Virksomhetsstyring (compliance)

• Styrearbeid og foreningsrett

• Økonomisk kriminalitet og straffeansvar, herunder saker  
om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

• Offentlig regulering av krav til anskaffelser

• Krisehåndtering og myndighetskontakt

• Kollektiv arbeids/tariffspørsmål

• Yrkesskade

• Personskade

• Forsikringssaker

Hos oss i Advokatfirmaet 
Lippestad er vi opptatt av 
kunnskap og engasjement. 
Vi setter våre verdier høyt 
og respekterer hverandre. 
Dette tar vi med oss inn i 
dialogen med våre kunder.

– Geir Lippestad, advokat og eier

GEIR  
LIPPESTAD

KJELL INGE  
AMBJØRNDALEN

ANNA MARION 
PERSCH
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