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Arveretten
THOMAS EEG

• 2022 | 696 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202657628 | kr 639,Alle skal en gang dø. Både arvelater selv og de pårørende kan stilles overfor en
rekke spørsmål om hva som skal skje med eiendeler og forpliktelser når livet er
over. Arveretten er derfor svært praktisk viktig, og er ett av svært få
rettsområder som alle er garantert å bli berørt av. Arverettens regler gjelder de
rettslige sidene av spørsmålene som kan oppstå, og er til for å forebygge og løse
konflikter. Denne boken gir både en innføring i disse reglene, og drøfter en
rekke temaer på et grundigere nivå.
Blant emner som behandles, er

• arv etter loven
• uskifte
• reglene om testamenter og deres virkeområde
• grunnleggende betingelser for å ha rett til arv og bortfall av rett til arv
• oppgjør av avdødes formue gjennom skifte av dødsbo m.m.
• tilbakeføringskrav for uriktig forbigåtte arvinger
• regler for oppgjør med internasjonale forgreninger
Boken er nyttig for praktiserende jurister og jusstudenter, men også for lekfolk
som vil planlegge arveoppgjør eller som skal skifte privat uten bistand av
advokater, bostyrer eller domstol.

Thomas Eeg er dr.juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen.
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Eiendomsmeglerperspektiv på familie-,
arve- og odelsretten
EINAR MO

• 2022 | 120 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202757694 | kr 279,Eiendomsmeglere må kunne en del juss, særlig den delen av jussen som har
med omsetning av fast eiendom å gjøre. De rettsreglene som er relevante for
eiendomsmeglere, er spredt rundt omkring i lovverket. Sett fra en
eiendomsmeglers synsvinkel hadde det vært en fordel om alle rettsreglene om
fast eiendom hadde vært samlet på ett sted. Slik er det imidlertid ikke.
Formålet med denne lille boken er å gi en komprimert framstilling av de
rettsreglene innenfor familieretten, arveretten og odels- og åsetesretten som er
mest relevante for eiendomsmeglere. Boken er derfor i første rekke myntet på
eiendomsmeglere og eiendomsmeglerstudenter.

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Eiendomsmegling. Oppgavesamling
Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør
THORUNN FALKANGER, PAUL HENNING FJELDHEIM OG LARS HALVOR OVA
JOHNSEN

• 2022 | 360 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202624064 | kr 599,Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å
arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å
gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.
Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver:
• Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige
ord og begreper.
• Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og
forståelse av et tema.
• Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da
selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende
som mulig.
• Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.
Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene.
Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre
argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på
eksamen.
Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge og
ved Handelshøyskolen BI.

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt
for rettsvitenskap og styring.
Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved
Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring.
Lars Halvor Ova Johnsen er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge ved
Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT.
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Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner)
m/forskrifter

• 2022 | 28 s. | 13. utg. | Heftet | 9788202784485 | kr 79,Eierseksjonsloven (lov om eierseksjoner) m/forskrifter - med endringer, sist ved
lov av 11. mai 2021 nr. 37 (i kraft 1. juli 2021)
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Faste eiendommers rettsforhold
EINAR MO

• 2023 | 296 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202752293 | kr 549,Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet:
• velskrevet og oversiktlig tekst
• skisser, figurer, fotografier og tegninger
• rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis
• studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte
• eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater
• dommere og ansatte i kommunalforvaltningen
• det akademiske fellesskapet
• andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og
underviser i juridiske fag.
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Forvaltningsrett for politiet. En innføring
GEIR HEIVOLL OG STEINAR FREDRIKSEN

• 2022 | 264 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202732547 | kr 499,Det er over hundre lover som gir politiet ulike typer forvaltningsoppgaver. De
mest sentrale forvaltningsoppgavene, i tillegg til ordenstjenesten, er forbundet
med førerkort, våpen, pass, utlendingssaker, serveringssteder, hittegods og
brukthandel. Politiet har også oppgaver i forbindelse med offentlige
arrangementer, skiltvedtak og tiltak overfor dyr, og kan ha en rolle i saker om
barnevern og psykisk helsevern.
Hvilke regler gjelder for politiet når de skal utføre alle disse svært ulike
oppgavene? Hvordan skal politiet gå frem? Hvordan kan politiet være sikre på å
fatte riktige avgjørelser? Når har de plikt til å handle? Når må de gi ut
informasjon til parter og andre, og når har de taushetsplikt? Kan en ansatt i
politiet behandle en sak som angår noen han eller hun kjenner?
Denne boken er skrevet for politistudenter som skal gi seg i kast med
forvaltningsrett for første gang. Formålet er å gi en enkel innføring i alminnelig
forvaltningsrett og hovedreglene som gjelder for noen av de mest sentrale
forvaltningsoppgavene politiet har.
Boken inneholder også en rekke oppgaver med løsningsforslag, som gir øvelse i
å løse oppgaver som kan gis til eksamen i forvaltningsrett. Det er teoretiske og
praktiske oppgaver, innenfor alminnelig forvaltningsrett og de ulike
forvaltningsområdene politiet har ansvar for.

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.
Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.
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Fradragsrett for inngående merverdiavgift
– tilknytningskravet
ANDERS BERNHARD MIKELSEN

• 2022 | 216 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202750473 | kr 699,Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for
finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters
omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved
anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet.
Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til
tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger
mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er
den første boken om tilknytningskravets innhold.
Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som
skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og
andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved
Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett.
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Grunnleggende arbeidsrett
TRON LØKKEN SUNDET

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202472542 | Pris ikke fastsatt
Grunnleggende arbeidsrett gir en innføring i de viktigste reguleringer og
prinsipper som gjelder for arbeidsforholdet. Sentrale temaer i boken er:

• tariffavtalens betydning for arbeidsforholdene
• diskrimineringsforbud
• ansettelse og annen bruk av arbeidskraft
• styringsrett og lojalitetsplikt
• retten til medbestemmelse og medvirkning
• krav til arbeidsmiljø
• arbeidstid og ferieopphør av arbeidsforhold

Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder (fra juni 2021 leder) i
Arbeidsretten.
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Helseretten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2022 | 1008 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202710354 | kr 849,Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste
tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av
internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse
fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.
I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med
analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

• nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
• retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
• autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
• behandling av personopplysninger og biologisk materiale
• helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om
covid-19-pandemien
• styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
• klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og
forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo.
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Oversikt over erstatningsretten
PETER LØDRUP, BJARTE ASKELAND OG JOHN ASLAND

• 2023 | 136 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202710361 | kr 319,Oversikt over erstatningsretten gir en samlet fremstilling av erstatningsrettens
regler. Boken tar opp de sentrale spørsmålene vedrørende ansvarsgrunnlag,
årsakssammenheng og grensene for de erstatningsmessige skadene. Videre
behandler boken de rettslige spørsmålene som reiser seg ved
erstatningsutmålingen. Skadeserstatningsloven og bilansvarsloven er gjengitt i
sin helhet.
Boken er godt egnet som et første hjelpemiddel for alle som ønsker å orientere
seg om erstatningsrettslige spørsmål. Den er også nyttig som en innføring og
repetisjon i faget for studenter på universitets- og høyskolenivå.

Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske
fakultet ved Universitetet i Oslo.
Bjarte Askeland er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i
Bergen, der han særlig arbeider med erstatningsrett og rettsteori.
John Asland er professor og instituttleder ved Institutt for privatrett,
Universitetet i Oslo. Han forsker og underviser hovedsakelig i familie- og
arverett.
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Påtalerett
GERT JOHAN KJELBY

• 2023 | 3. utg. | Innbundet | 9788202749842 | kr 799,I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede
rettsreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse,
rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av
saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for
de ulike påtaleavgjørelsene.
Fremstillingen gir studenter i påtalerett, nye og erfarne påtalejurister og andre
med interesse for fagfeltet oppdatert kunnskap om gjeldende rett.

Gert Johan Kjelby er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II
ved Politihøgskolen i Oslo. Kjelby er cand.jur. (1995) og ph.d (2013) fra
Universitetet i Bergen.
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Skatterett for eiendomsmeglere
DAG SØNSTHAGEN

• 2023 | 128 s. | 10. utg. | Heftet | 9788202780401 | kr 369,Skatterett for eiendomsmeglere gir en grunnleggende innføring i emnet. Boken
dekker den nødvendige kunnskapen om skatterett som eiendomsmegleren må
beherske for å kunne gi selger og kjøper råd og opplysninger av betydning for
gjennomføringen av handelen. Ved vurdering av om eiendomsmegleren i det
enkelte tilfellet har handlet i overensstemmelse med god meglerskikk, vil
kunnskap i skatterett være et av de elementer som tillegges vekt.
Boken er oppdatert med relevant lovgivning og ajourførte satser for skatteåret
2023 per desember 2022.

Dag Sønsthagen (cand. jur. 1974) har blant annet vært lektor ved
Skatteetatskolen i Oslo og utdanningsleder i Norges Eiendomsmeglerforbund.
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Straffegjennomføring
BIRGITTE LANGSET STORVIK

• 2022 | 656 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202686628 | kr 839,Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i
straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter,
retningslinjer, rundskriv og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk som er
relevant ved straffegjennomføring.
Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven og
straffeloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring
og soningsutsettelse, idømmelse av forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff,
narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.
Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser
fra Sivilombudet. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.
Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en juridisk lærebok for
aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS,
fengselsbetjentutdanningen. Den egner seg også godt som oppslagsverk for
praktikere i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere,
advokater og alle andre som ønsker å få en innføring i
straffegjennomføringsrett.
Boken er oppdatert per 1. juni 2022.

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er dosent i straffegjennomføringsrett
ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
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Tinglysing
Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12.
desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar
BORGAR HØGETVEIT BERG

• 2023 | 2. utg. | Innbundet | 9788202473976 | Pris ikke fastsatt
Tinglysingslova har sidan 1935 vore ei av dei grunnleggande lovene om rettar i
fast eigedom. Lova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett
og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova
heimlar også Lausøyreregisteret.
Tinglysingslova er gjennomgripande endra sidan fyrsteutgåva av denne boka,
som fylgje av elektronisk tinglysing.
Boka gjev ei samla framstilling av tinglysingslova og tinglysingsforskriftene.
Reglane om dokumentavgift for fast eigedom blir også handsama. Målgruppa er
alle som kjem i kontakt med tinglysing.

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har
tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet
Thommessen.
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Vann, juss og samfunn – rettigheter og
regulering i utvikling
STEINAR TAUBØLL (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202738686
Håndtering og bruk av vann i samfunnet krever et faglig mangfold fra biologi og
teknikk til økonomi og juss. Denne boken drøfter aktuelle temaer knyttet til
rettslig regulering av vann, både i form av oversiktskapitler om ulike regelsett
og gjennom vitenskapelige dypdykk i utvalgte temaer. Den faglige spennvidden
gjenspeiler seg også innen det juridiske. I boken finner man stoff om
overvannshåndtering, naturfare, drikkevann, grunnvann, villaks,
kraftutbygging, menneskerettigheter, samt om generelle utredningskrav og
kunnskapsplikter i miljørettsforvaltning. Et sentralt siktemål er å bygge opp
tverrfaglig forståelse av gjeldende juridiske forhold knyttet til vann, og dessuten
sette noen av dagens reguleringer under debatt.
Boken retter seg særlig til de ressurspersonene som på ulike måter støtter
saksbehandlingen i stat og kommune. Boken antas også å være nyttig for
private aktører som vil gjøre seg mer kjent med rettsspørsmål som kan oppstå i
forhold til forvaltningen og til andre private aktører. I et bredere perspektiv er
det dessuten ønskelig at boken kan bidra til å belyse konflikter mellom ulike
hensyn og grupper i samfunnet, for eksempel ved innføring av gebyrer, pålegg
rettet mot private, innføring av tyngende vilkår og krav til kunnskap og
faktagrunnlag.
Bokprosjektet springer ut av den juridiske forskningen ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, og har i tillegg knyttet til seg nasjonal
spisskompetanse på mange temaer.
Bokas redaktør er dosent Steinar Taubøll ved Institutt for eiendom og juss ved
NMBU, som har naturfaglig og juridisk utdannelse, samt lang erfaring med
tverrfaglig arbeid.

Steinar Taubøll (f. 1962) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en
naturfaglig utdanning innen biologi og geografi, samt lang erfaring innen
natur- og miljøforvaltning.
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Vegtrafikklovgivningen 2022

• 2022 | 864 s. | 62. utg. | Heftet | 9788202762803 | kr 629,Vegtrafikklovgivningen 2022 er laget for alle som ønsker å være orientert om
reglene som gjelder i trafikken. Boken inneholder de viktigste norske lovene og
forskriftene, samt de mest sentrale EU-reglene som gjelder vegtransport.
Alle offentlige trafikkskilt, vegoppmerkinger og trafikklyssignaler er beskrevet
og gjengitt i farger.
Lovsamlingen er et nødvendig redskap for politi, jurister og dommere som
behandler vegtrafikksaker. Dessuten er den nyttig for trafikkskoler, kjørelærere
og vegmyndigheter.
Yrkessjåfører og ansatte i vegtransportbedrifter vil ha stor nytte av boken også
fordi den inneholder EU-reglene om kjøre- og hviletider og annen særregulering.
Vegtrafikklovgivningen 2022 har følgende inndeling:

• Sentrale lover
• Sentrale forskrifter
• Forsikring
• Krav til kjøretøy, utstyr og miljø
• Kontroll av kjøretøy og kjøretøyverksteder
• Førerkort og trafikkopplæring
• Sikkerhet og verneutstyr
• Parkering
• Forelegg og gebyr
• Motorsport, sykkelritt, snøscooterkjøring og kjøring i terreng
• Yrkestransport
• Avgifter og utenlandsk motorvogn
• Rundskriv
• Annet
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Cappelen Damm Akademisk

Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
En komplett oversikt over særtrykkene og samleutgavene finner du på
www.cda.no.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet
for lover og forskrifter, vennligst kontakt oss per e-post:
jus@cappelendamm.no

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

