Juridisk rådgivning
Om Juridisk afdeling i Dansk Byggeri

Juridisk afdeling tilbyder juridisk rådgivning til medlemmer af Dansk Byggeri,
primært inden for områderne entrepriseret, udbudsret og konkurrenceret. Da vores
opgave er at sikre, at du som medlem har det bedst mulige grundlag for at drive din
forretning – og at du er oplyst om disse regler – varetager vi branchens generelle
interesser ved regeldannelsen, ligesom vi løbende holder os orienteret om de mange
udbudsvilkår, medlemmer af Dansk Byggeri arbejder under.

F or at sikre de bedste vilkår for
at drive din virksomhed, arbejder
Juridisk afdeling for at:
2	
påvirke

de generelle rammebetingelser ved bl.a. at deltage i
forberedende arbejde, udvalgsarbejde, afgivelse af høringssvar
samt deltagelse i møder med
embedsmænd, organisationer
og andre interessenter
2	
påvirke udbudsvilkår i konkrete
sager, hvor Juridisk afdeling er
blevet bekendt med fx overtrædelser af udbudsreglerne og sager
om fravigelser af AB 92 i støttet
byggeri
2	
følge op på henvendelser om
misbrug af Byg Garanti

For at oplyse dig om reglerne
arbejder Juridisk afdeling på at:
2	
give

Dansk Byggeris medlemmer
konkret juridisk rådgivning på
vores konstant bemandede telefonvagt, hvor vi besvarer henvendelser - hovedsageligt vedrørende

tilbudsloven, udbudsloven, AB/
ABT/ABF, håndhævelsesloven
samt almindelige juridiske
problemstillinger relateret til
kontraktforhold
2	
orientere Dansk Byggeris medlemmer om regler og disses fortolkning ved bl.a. at afholde gåhjem-møder, udarbejde artikler,
notater og relevante blanketter,
som er tilgængelige på Juridisk
afdelings hjemmeside, samt ved
udsendelse af nyheder i Dansk
Byggeris nyhedsbreve
2	
tilbyde en række kurser om
hovedsageligt entrepriseret,
udbudsret og konkurrenceret

Derudover har Juridisk afdeling
mulighed for at medvirke til, at
medlemmernes interesser varetages i principielle voldgifts-, retseller klagenævnssager.
Dansk Byggeri er selvstændigt
klageberettiget ved Klagenævnet
for Udbud.

Hvad kan du bruge os til?
Vi kan give dig konkret rådgivning
om entrepriseret og udbudsret, fx i
forbindelse med kontraktindgåelse
eller uenigheder, men vi kan også
hjælpe ved fx:
2 	Fortolkning af konkrete aftalevilkår i entrepriseforhold – både
før og efter kontraktindgåelse
2	Spørgsmål om køb af varer,
leverancer og tjenesteydelser
2	Spørgsmål om overholdelse af
konkurrencelovgivningen
2 Visse konkursspørgsmål
2 Visse persondataretsspørgsmål
2	Visse forsikrings- og kautionsspørgsmål

2	Andre

retlige spørgsmål i relation
til vores medlemmers kommercielle forhold

Vi kan hjælpe dig, så du får lettere
ved at drive din virksomhed, men vi
kan ikke drive den for dig. Som medlem af Dansk Byggeri kan du derfor få
konkret rådgivning om din retsstilling
og muligheder.

Ring til Juridisk afdeling på
telefon 72 16 00 00.
www.danskbyggeri.dk/jura

På forsiden kan du se, hvem vi er:
Fra venstre mod højre

Forrest	
L aura Hyang Kroer Madsen
Katrine von Müllen
Louise Dahl Krath Jensen
2. række	Marianne Bentsen
Anni Christine Hansen
Amalie Rosenbaum Petersen
Bagerst	Mads Severin
Janus Schädler Honoré
Johan Iversen Møller

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og
byggeindustri. Med knap 5.700 medlemmer
spænder organisationen bredt geografisk og
fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.
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