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Bogen er opdateret med nyeste lovgivning, og Erik Hørlyck guider dig kompetent gennem de mange
paragraffer, så du er klædt godt på udi byggebranchens mange regler og love.Indholdsoversigt A.
Aftalegrundlaget § 1. Almindelige bestemmelser § 2. Bygherrens udbud § 3. Entreprenørens tilbud § 4.
Entrepriseaftalen § 5. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring § 6.
Entreprenørens sikkerhedsstillelse § 7. Bygherrens sikkerhedsstillelse § 8. Forsikring C. Entreprisens
udførelse § 9. Arbejdsplan og afsætning § 10. Entreprenørens ydelse § 11.
Projektgennemgang, dokumentation og prøver § 12. Arbejdets forringelse mv. § 13. Forhold til myndigheder
§ 14. Ændringer i arbejdet § 15. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold § 16. Fortidsminder § 17.
Bygherrens tilsyn § 18. Entreprenørens kontrol § 19. Byggemøder § 20. Spilddage § 21. Tilkaldelse af
bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet D. Bygherrens betalingsforpligtelse § 22. Betaling §
23. Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse § 24. Entreprenørens ret til
tidsfristforlængelse § 25. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse § 26. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse
§ 27. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering § 28. Afleveringsforretningen § 29.
Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet § 30.

Mangelsbegrebet § 31. Mangler påvist ved afleveringen § 32. Mangler påvist efter afleveringen § 33. Bortfald
af entreprenørens afhjælpningspligt mv. § 34. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen § 35.
Entreprenørens ansvar for følgeskader § 36. Mangelsansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn § 37. 1-års
eftersyn § 38. 5-års eftersyn § 39. Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse § 40. Bygherrens hæveret
§ 41. Entreprenørens hæveret § 42. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. § 43. En parts død § 44.
Fælles regler om ophævelse J. Tvister § 45. Syn og skøn § 46. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.
§ 47. Voldgift Bilag Forkortelser Fortegnelse over litteratur Domsregister og register over voldgiftsafgørelser
Sagsregister
Kernen i vores forretning er entreprisen. Vi har kompetencerne til at være med i hele processen fra
idéskabelse til opførelse, salg til investorer og. Hos Skibbild Entreprise A/S har vi alle de nødvendige
kompetencer til at påtage os dit byggeprojekt i totalentreprise.
Vi tilbyder forskellige opgaver, fra murer-, maler- og tømrerarbejde til elektriker og VVS-opgaver. Kernen i
vores forretning er entreprisen. Skal du bruge professionel hjælp til din totalentreprise. Brug af cookies
Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Virksomheten er innen tre og betong: hus,
hytte, leiligheter. Årets julegave går til Kreftforeningen. Vi tilbyder forskellige opgaver, fra murer-, malerog tømrerarbejde til elektriker og VVS-opgaver. Domænet test. Les mer Kunderne spænder vidt fra
offentlige institutioner, boligforeninger, erhverv og til private. Hos Skibbild Entreprise A/S har vi alle de
nødvendige kompetencer til at påtage os dit byggeprojekt i totalentreprise. Totalentreprise (juridisk) er et
bygge- eller anleggsarbeid der entreprenøren i sin avtale med byggherren påtar seg både prosjektering og
utførelse. Vi hjælper i hele København Træfældning, Stubfræsning, Bortkørsel af jord, Forhandler af Grus,
Sten Træflis i Havdrup nær Roskilde og København på Sjælland TorpByg leverer solidt håndværk, Aalborg og
Nordjylland. Vi vil gerne hjælpe jer. Så kontakt ABC-LUT Totalentreprise i Søborg.
E-POST eiendom@totalrenovering. PGE Entreprenør et selskap i vekst med et godt fotfeste i Agder. Vi er
pr. Søger du en murer, tømrer, maler eller entreprenør i København. Står du og mangler svar på et eller flere
spørgsmål.

