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produktansvarsretten en integreret del af erstatningsretten, men med industrialiseringen og senere den kraftige
vækst i nye og stadig mere avancerede produkter og tjenesteydelser samt globaliseringen af
fremstillingsindustrien er den blevet udskilt som et selvstændigt erstatningsretligt område.
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Samtidig er det et område, som spiller en enorm rolle i praksis, hvor et meget stort antal juridiske

medarbejdere, både i advokatbranchen og i juridiske afdelinger i virksomheder, kommer i berøring med
retsområdet. Denne bog giver en kort og stringent indføring i produktansvarets teoretiske grundlag og sætter

desuden fokus på, hvordan produktansvaret kan håndteres kontraktuelt.
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