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LAGATA 
 
Advokat Anne Cathrine Røed - CV 
Forretningsadvokat med møterett for Høyesterett 

Mobil – 414 70168  
Født 1968   
  
 
Utdannelse  
Sertifisert mekler i tvisteløsning – Den Norske Advokatforening - 2019 
Møterett for Høyesterett (H) 2008  
Advokatbevilling 1997  
Universitetet i Oslo – Det juridiske fakultet, Cand.jur. 1989 - 1994  
Norges Markedshøyskole – NMH Fagkurs-/grunnkurs markedsføring 1987 - 1988  
 
  
Arbeidserfaring  
2020- LAGATA Advokatfirma AS, eget advokatselskap/Advokat med Møterett for 

Høyesterett 
2007 - 2019               Advokatfirmaet Grette, Partner i Entrepriseavdelingen/Advokat med møterett   
2005 - 2006  Advokatfirmaet Grette, Senioradvokat  
1998 - 2005  Advokatfirmaet Haavind, Fast advokat og senioradvokat   
1997 - 1998  Asker og Bærum tingrett, Dommerfullmektig  
1994 - 1997  Advokatfirmaet Haavind & Haga (før fusjonen til Haavind) 

Advokatfullmektig og advokat   
1994 – 1999, 2020 Universitetet i Oslo – Det juridiske fakultet, Sensor 
1992- 1993 Universitetet i Oslo – Institutt for privatrett, Vitenskapelig assistent   
 
 
Hovedarbeidsområder   
Advokatrådgivning fokus på entrepriserett både innenfor bygg og anlegg, leierett, generell kontraktsrett og 
offentlige anskaffelser, profesjonsansvar/forsikring. Prosess og tvisteløsning, herunder mekling og forhandlinger. 
 
 
Faglitterært forfatterskap    
«Rådgiverrett. Om rådgivning innen bygg- og anleggsprosjekter», Justinian, 1. utg. (2021)  1100 sider (under 
utgivelse  
«Foreldelse av fordringer. Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte 
foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen»                                     
Cappelen Damm Akademiske, 1. utg. (1997), 2. utg. (2004), 3. utg. (2010), 4. utg  1345 sider (2019)   

«Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403 og paralleller til NS 8401 og NS 8402».                         
Justinian forlag (2006) 500 sider. Også elektronisk versjon Gyldendal Rettsdata.    

 «Avbrudd av foreldelsesfrist ved voldgift – Særlig om endringen av foreldelsesloven § 15 nr. 3 og forholdet til 
voldgiftsloven § 23» - Artikkel i Nordisk Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.2/2009 s. 254-276   

«Byggegropa til besvær – om forholdet mellom byggherre og entreprenør etter nabolovens § 9»   
Artikkel i Festskrift til Entrepriserettsforeningen (2010)  
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      Annen juridisk erfaring/kompetanse 
- Oppnevnelse i utvalget over faste eksterne rettsmeklere for entrepriserett fra 2018-2024 

for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Follo tingrett, Heggen og Frøland tingrett, 
Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett, Øvre Romerike tingrett,  
Nedre Romerike tingrett, Asker og Bærum tingrett, Drammen tingrett, Ringerike tingrett,  
Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett  

- Oppmann i regi av Standard Norge i entreprisesaker etter NS 8405 og NS 8406 (2009-2020) 
- Prosessfullmektig i 5 rettsforhandlinger i Høyesterett i sivile saker:  
       Rt 2006 s. 983, Rt. 2008 s. 833, Rt. 2010 s. 664, Rt. 2012 s. 506 og HR-2016-2399A  
- Erfaring som rettsmekler ved domstolene og som voldgiftsdommer, herunder i enevoldgift 

- Leder for Grettes avdeling for Construction (bygg, anlegg, offentlige anskaffelse og tvisteløsningen) innenfor disse 
områdene) i 2014-2016. På tidspunktet bestod av delingen av 17 advokater. 

- Deltakelse Negotiation Skills Workshop JUS/ Harvard Law School  

- Deltakelse i JUC – Juridisk nettverk for entrepriserett 2015/2016  

- Egen forlagsvirksomhet, Justinian forlag siden 2006 

- Styremedlem i Den Norske Advokatforening, Oslo krets i 2001-2002   

- Utvalgsmedlem av Advokatforeningens lovutvalg for forbruker- og næringsrett 1999-2000  

- Tidligere sensor ved juridisk fakultet UiO, tidligere 2. avd. (kjøpsrett) og 4. avd. (forvaltningsrett), privatrett 
grunnfag og profesjonsdelens fellesdel samt masteroppgave i sivilprosess og klagenemndsbehandling 

- Spesialfagsavhandling om lovvalg/Internasjonal privatrett – «Tilbakeføring av stjålne og ulovlig eksporterte 
kulturgjenstander» (1992) 

- Arbeidet under studiene som lærervikar, bokanmelder, redaktør, oppgaveretter, lesesalsinspektør/resepsjonist på 
Institutt for privatrett, sekretær for utenlandsutvalget ved juridisk fakultet, i utlånstjenesten ved Det juridiske 
fakultetsbibliotek (1990- 1992) og som veileder i bruk av Lovdata og andre databaser ved Institutt for 
rettsinformatikk (1989- 1993) 

 
   

Avholdte faglige foredrag (i utvalg) 

- Det årlige entrepriserettskurset i regi av EBA og Foreningen for Bygg- og Entrepriserett i 2005, 2008 og 2009  
- Foredrag i regi av JUS – Juristenes Utdanningssenter, herunder), Entrepriserettkurset (2008), Boligrettskurset 

(2004, 2006 og 2010), Det årlige kontraktsrettskurset (2007), Tvangsfullbyrdelseskurset (2006), Det årlige  
konkursrettskurset (2010), Advokatforeningens fagdager (2011), De årlige ajourføringsdagene i Tromsø, Bergen og 
Oslo (1996 og 2016), Advokatenes – HR (2020)   

- Ca. 25 foredrag om foreldelse og forholdet til tvisteloven i regi av Den Norske Advokatforenings lokale kretser 
2010-2016  

- En rekke foredrag for eller i regi av bransjeorganisasjoner og likn. herunder RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening, 
Nohr-con, Tfsk, Tekna, NITO, Pronorm/Standard Norge, Norges Eiendomsmeglingsforbund, Norges 
takseringsforbund og NBBL  

- Diverse foredrag for bl.a Statsbygg, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Sweco, OPAK, KLP og Sparebank 1  
  
 
Kjerneverdier 
Kvalitet, pålitelighet, struktur, og engasjement 
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