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Entreprenørens ekstraarbejder er den første samlede, danske fremstilling, der på retsvidenskabeligt grundlag
analyserer og systematiserer regler, principper og afgørelser om ekstraarbejder. Bogen behandler både
retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 er aftalt mellem parterne, og retsstillingen, i tilfælde hvor AB 92 ikke er
aftalt. Blandt de emner, der tages op til behandling, er grænsen mellem kontraktsarbejde og ekstraarbejde,
ændringsretten, betydningen af formkravsaftaler, nødvendige ekstraarbejder, sikkerhedsstillelse og
forsikringsspørgsmål samt retsvirkningerne af ekstraarbejder. Centralt i fremstillingen står en redegørelse af
forskellige ofte forekommende typetilfælde af ekstraarbejde, der først og fremmest tager udgangspunkt i en
omfattende analyse og systematisering af rets- og voldgiftspraksis Om forfatterenKristian Skovsgaard er
advokat (L), ph.d. ved DAHL Advokatfirma med speciale i entrepriseret og konfliktløsning. Bogen baserer sig
på Kristian Skovsgaards ph.d.-afhandling. IndholdForordDel 1. IndledningKapitel 1. Emne, metode og
materialeKapitel 2. Hvad er ekstraarbejde? Del 2. Bygherrens ændringsretKapitel 3. Ændringsretten i
entrepriseforholdKapitel 4. Bygherrens ændringskompetence Del 3.
Tilfælde af ekstraarbejdeKapitel 5. IndledningKapitel 6. Ekstraarbejder, der udspringer af bygherrens
forholdKapitel 7. Ekstraarbejder, der udspringer af udefrakommendeforholdKapitel 8. Ekstraarbejder, der
udspringer af entreprenørens forhold Del 4.

Formkrav til aftaler om ekstraarbejderKapitel 9. Indledende om formkravKapitel 10. Formkravsaftaler: dansk
pragmatismeKapitel 11. En udvikling mod formalisme? Del 5. Nødvendige ekstraarbejderKapitel 12.
Nødvendige ekstraarbejder Del 6. Retsvirkninger af ekstraarbejdeKapitel 13. Retsvirkninger af
ekstraarbejderKapitel 14. Forældelse og fortabelse af krav Del 7. SammenfatningKapitel 15. Sammenfatning
ResuméSummary of the ThesisForkortelserLitteraturKendelser i T:BB gengivet i KFERets- og
voldgiftspraksisStikordsregister
Byggeriet stiller konstant krav til måden, vi bruger og fortolker entrepriseretten. Vi brænder for byggeri, hvor
praksis møder jura. ekstraarbejder. Få altid et fast tilbud for en ydelse, også for evt.
Først et kort resume af afgørelsen. DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. Når flere i forening
giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. EKSEMPEL aftaleseddel – eksempel Aftaleseddel
Nr: (aftalesedlens nr. DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer. EKSEMPEL aftaleseddel – eksempel
Aftaleseddel Nr: (aftalesedlens nr. Den viden deler vi her. ekstraarbejder.
DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer.
Den viden deler vi her. Byggeriet stiller konstant krav til måden, vi bruger og fortolker entrepriseretten. Vi
tæller mere end 200 medarbejdere – heraf flere end 100 jurister – og holder til i Aarhus, Esbjerg,.
ekstraarbejder. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Først et kort
resume af afgørelsen. Stk. Afsæt altid en sum til. Efter at jeg har læst en af de nyeste afgørelser fra
Voldgiftsretten fik jeg en trang til at give et par gode råd.

