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Boken tar opp risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk
havn i rettslig og økonomisk belysning.
Den første delen omhandler transportansvaret og lagringsansvaret for skade på godset og forsinkelse i
havnefasen. Den andre delen ser på forsikringsdekningen for henholdsvis vareeier og transportør i forhold til
havnerisikoen. Bokens tredje del gjelder spørsmålet om risikodelingen mellom transportøren og vareeieren i
havnefasen er i samsvar med økonomisk effektivitet. Boken er oppdatert på gjeldende rettspraksis, og har
omfattende doms- og stikkord og lovregistre. Dette vil være interessant lesning for jurister som jobber innen
forsikrings-, transport og sjørett.
Velkommen til Larvik Havn! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt
mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden er ideell med. Sol. Alle leiligheter har store, solrike terrasser.
Mange er gjenomgående med sol hele dagen, andre er sydvendte med formiddagssol, eller nordvendte med
ettermiddags.
Tønsberg havneområde er et av de mest trafikkerte havneområdene i hele Norge med ca 1600 skipsanløp og
nesten 8000 betalende båtgjester i året. Oslo havn - Norges største gods- og passasjerhavn. Halve Norge bor

under tre timers kjøring fra Oslo havn. Vis Drammen havn, Skur 1 i et større kart Kart over området: Skur 1
markert med blått ikon.
Administrasjonsbygg markert med grått ikon.
Skur 1 ligger mot Rundtom. Stavanger havn og terminal Fjord Line. Adresse. Utenriksterminalen
Kontinentalveien 31, 4056 Tananger. GPS-koordinater: Parkeringsforholdene i havna er nå stort sett bra.
Imidlertid kan vi i påsken og sommers tid oppleve biler stående i ro over lang tid, noe som da skyldes ferie.
Nytelse.no leverer sexleketøy til hele Norge. Vi fører vibratorer, dildo, erotiske filmer, sexmøbler, sexhusker
og mye mer. Anonyme og raske leveranser. Nå kan du forhåndsreservere flere av våre mest populære
opplevelser: "Klatremustur", "Reisen gjennom Hakkebakkeskogen" og "Hakkebakkeskogen Filmstudio",
samt.
PSVA tar miljøansvar i Bambleskjærgården og bygger felles helårs VA-anlegg for områdene fra Ivarsand i
vest til Stangodden og Elvik i øst.

