Bygg, entreprenad och fastighet

Bygg- och entreprenaddagen
Stockholm 26 januari 2016, Göteborg 20 januari 2016, Malmö 4 februari 2016
Våren 2016 återkommer vår uppskattade nyhetsdag om den viktiga juridik som berör dig som är
verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett
praktiskt perspektiv och du får information om nyheter och särskilt aktuella frågor. Bo Linander och
Peter Thors, erfarna och populära föreläsare, ger dig en uppdatering av byggsektorns avtalsvillkor,
tar upp aktuella rättsfall som belyser hur avtalsvillkoren ska tolkas och tillämpas och behandlar
konsultansvarsreglerna. Några intressanta frågor som kommer att tas upp under dagen avser bland
annat en kommande dom om enstegstätade putsfasader som väntas få stora konsekvenser, offentlig
upphandling och anbud med mindre avvikelse från förfrågningsunderlaget samt tillämpning och
aktuella fall som rör offentlig upphandling. Kursinnehållet uppdateras och anpassas i takt med
utvecklingen och nya intressanta rättsfall fram till kursdagen.
Du får bland annat veta mer om:

•
•
•
•
•
•

Planerade revideringar av standardavtalen inom byggsektorn
Praktisk tillämpning av standardavtalen i ljuset av aktuella rättsfall
Entreprenörens felansvar efter garantitiden
Konsultansvarets gränser och framställande av skadeståndskrav
Tillämpning av reglerna i LOU/LUF i aktuella rättsfall
De viktigaste ändringarna i LOU/LUF till följd av EU:s nya upphandlingsdirektiv

Kursen passar dig som arbetar med upphandling och genomförande av entreprenader i egenskap av beställare,
entreprenör, konsult, projekt- och byggledare, inköpare eller besiktningsman. Kursen passar även jurister med
denna inriktning.
Kursledare är Bo Linander och Peter Thors, båda advokater och verksamma vid advokatbyrån Hellgren Linander.
Bo Linander är specialist inom ntreprenadrätt, avtalsrätt och konsulträtt. Bo har även medverkat i arbetsgruppen
som har utarbetet AMA AF 12. Peter har offentlig upphandling som specilområde, särskilt avseende entreprenader.

Här hittar du alla våra utbildningar och temadagar inom ditt område:

www.bginstitute.se/fastighet-och-entreprenad/
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