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Entrepriseretten Torsten Iversen Hent PDF 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.

NB! Entrepriseretten erstatter den tidligere Entrepriseret, 4. udgave.
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