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Entrepriseretten er en helt ny fremstilling, som på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer de
regler, principper og afgørelser, der angår retsforholdet mellem bygherre og entreprenør. Hovedvægten i
fremstillingen ligger på en gennemgang af reglerne i aB 92 og aBT 93, men også rådgivning på grundlag af
aBr 89 er inddraget. Blandt de emner, der tages op til behandling, er byggeriets organisationsformer, udbud af
bygge- og anlægsopgaver, entreprenørens, bygherrens og rådgiverens ydelser, risiko- og forsikringsspørgsmål,
sikkerhedsstillelse samt ekstraarbejder og ændringer. Centralt i fremstillingen står de forskellige former for
misligholdelse af entreprise- og rådgivningskontrakter, navnlig i form af forsinkelse med eller mangler ved
ydelsen, samt de misligholdelsesbeføjelser, der kan komme på tale i den anledning (herunder
naturalopfyldelse, tilbageholdelse af egen ydelse, ophævelse, erstatning, dagbod, udbedringsgodtgørelse eller
afslag). Fremstillingen afsluttes med et kapitel om tvistløsning i byggeriet, med særlig vægt på afgørelse ved
voldgift ved voldgiftsnævnet, Byggeri og anlæg.
IndholdsfortegnelseForord Kapitel 1. Begreb, historie og afgrænsning Kapitel 2. Retskilder om
entrepriseforhold Kapitel 3. Byggeriets organisationsformer Kapitel 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Kapitel 5.
Udbud, tilbud, aftale og pris Kapitel 6. Entreprenørens ydelse Kapitel 7. Bygherrens ydelse Kapitel 8.

Rådgiverens og klientens ydelse Kapitel 9. Risiko og aflevering Kapitel 10. Forsikring Kapitel 11.
Sikkerhedsstillelse Kapitel 12. Ekstraarbejder og ændringer Kapitel 13. Entreprenørens indsigelsespligt
Kapitel 14.
Entreprenørens projekteringspligt Kapitel 15. Forsinkelse og tidsfristforlængelse Kapitel 16. Bygherrens
beføjelser ved forsinkelse Kapitel 17. Dagbøder Kapitel 18. Forsinkelse fra bygherrens side Kapitel 19.
Entreprenørens beføjelser ved bygherreforsinkelse Kapitel 20. Forcering Kapitel 21. Mangelsbegrebet Kapitel
22. Bygherrens mangelsbeføjelser Kapitel 23. Bortfald af bygherrens mangelsbeføjelser Kapitel 24.
Produktansvar og (andre) direkte krav Kapitel 25. OphævelseKapitel 26. Insolvens i entrepriseforhold Kapitel
27. Personskifte i entrepriseforhold Kapitel 28. Rådgiverens ansvar Kapitel 29. Totalentreprise Kapitel 30.
Tvisteløsning i entrepriseforhold Forkortelsesliste Litteraturliste Lovregister Afgørelsesregister
Stikordsregister
Alle plikter og rettigheter følger med over i det nye selskapet. Specialister indenfor fast ejendom, byggeri og
forsikring med stort fokus på at løse klienternes udfordringer – hurtigt og effektivt. Alle plikter og rettigheter
følger med over i det nye selskapet. Marie-Louise Pind. Anbud – prosedyrer for inngåelse av kontrakt med
konkurranse. Advokat (L), Partner. Anbud – prosedyrer for inngåelse av kontrakt med konkurranse. Vores
klienter er vigtige for os og vi tager os tid til at lytte til din problemstilling. Anbudsretten er strengt tatt ikke
en del av entrepriseretten, men siden de fleste. Vores kurser og briefinger holder dig opdateret på udviklingen
indenfor entrepriseretten. Advokat (L), Partner. Advokat (L), Partner. Marie-Louise Pind. Advokatfirma
Stiegler har endret selskapsform fra ANS til AS. Barentz Advokat AS - Juridiske tjenester for næringslivet og
private. Marie-Louise evner at skære en sag til hurtigt, finde hvor skoen trykker og mestrer kompromissets
kunst. Vi brænder for byggeri, hvor praksis møder jura.

