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Fast Ejendom III Carsten Munk-Hansen Hent PDF Fremstillingen giver et grundigt overblik over centrale
områder af en omfattende regulering af fast ejendom, med angivelse af litteratur, hvor læseren kan søge
yderligere oplysning. En ejer af fast ejendom er på særdeles mange områder begrænset i sin ejerbeføjelse
sammenlignet med ejeren af et formuegode i almindelighed. Fremstillingen tager udgangspunkt i ejerens
perspektiv (fremfor samfundets eller myndighedernes). Både den privatretlige og offentligretlige regulering
behandles, eksempelvis ejendomsdannelsen, servitutter, naboretten, hævd, zoneinddelingen, den fysiske

planlægning, beskyttelse af natur, beskyttelse af kultur, forurening fra fast ejendom, erstatning for forurening,
jordforurening, ekspropriation, byggeri og adgang til fast ejendom. Bogen har en kortfattet, overblikspræget
og opdateret fremstilling af de vigtigste regler, der regulerer ejerbeføjelse. Hovedvægten er lagt på principper
og skrevne retsregler og litteratur, hvor domme kun er medtaget i beskedent omfang. De medtagne domme er
udvalgt som pædagogiske eksempler. Bogen giver læseren en mulighed for at få et hurtigt overblik over et – i

øvrigt næsten ubegrænset stort – retsområde for på dette grundlag at søge relevant fordybelse.

 

Fremstillingen giver et grundigt overblik over centrale områder af en
omfattende regulering af fast ejendom, med angivelse af litteratur,
hvor læseren kan søge yderligere oplysning. En ejer af fast ejendom

er på særdeles mange områder begrænset i sin ejerbeføjelse
sammenlignet med ejeren af et formuegode i almindelighed.

Fremstillingen tager udgangspunkt i ejerens perspektiv (fremfor
samfundets eller myndighedernes). Både den privatretlige og

offentligretlige regulering behandles, eksempelvis
ejendomsdannelsen, servitutter, naboretten, hævd, zoneinddelingen,
den fysiske planlægning, beskyttelse af natur, beskyttelse af kultur,

forurening fra fast ejendom, erstatning for forurening,
jordforurening, ekspropriation, byggeri og adgang til fast ejendom.
Bogen har en kortfattet, overblikspræget og opdateret fremstilling af



de vigtigste regler, der regulerer ejerbeføjelse. Hovedvægten er lagt
på principper og skrevne retsregler og litteratur, hvor domme kun er
medtaget i beskedent omfang. De medtagne domme er udvalgt som
pædagogiske eksempler. Bogen giver læseren en mulighed for at få
et hurtigt overblik over et – i øvrigt næsten ubegrænset stort –
retsområde for på dette grundlag at søge relevant fordybelse.
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