
 

                                                                                                 

   

Entreprenaddagen i Karlstad 

den 25 februari 2016 
   

   
   

Entreprenad – och konsulträtt 

och offentlig upphandling 
 
   
 
 

 

Advokatfirman Pedersen och SBR-Karlsstad inbjuder till Entreprenaddagen. Alla som är 

intresserade av entreprenad – och konsulträtt och offentlig upphandling är välkomna.  

 

Förutom, fördjupning, utbildning och förkovring inom entreprenad – och konsulträtt och offentlig 

upphandling är Entreprenaddagen även ett perfekt tillfälle att träffa andra som är verksamma inom 

branschen och knyta kontakter under trevliga former. Entreprenad – och konsulträtt är ju som alla vet 

det roligaste som finns.  

 

Program för Entreprenaddagen  
 

Elektronisk personalliggare – nya krav för byggbranschen  

Den 1 januari 2016 trädde nya regler i kraft som ställer krav på elektroniska personalliggare på 

byggarbetsplatser. De nya reglerna får konsekvenser för såväl byggherrar som entreprenörer. Vi gör 

en genomgång om vad de nya reglerna innebär och vad konsekvenserna blir om reglerna inte följs. Vi 

går också igenom vad som behöver regleras i förfrågningsunderlag och avtal. 

 

Offentlig upphandling - ramavtal 

Vad är egentligen ett ramavtal? Vilka olika typer av ramavtal finns det? Vad ska en beställare tänka 

på vid upphandlingen av ett ramavtal och vid avrop från ramavtal? Hur får man genomföra ett avrop? 

http://sbr.se/


Och vad ska man som leverantör tänka på? Vi går igenom regleringen avseende ramavtal i LOU och 

vad som gäller enligt rättspraxis.  

Vi kommer även att gå igenom vad som gäller enligt nya LOU som träder i kraft i april 2016. 

 

 

Genomgång 1 kap AB 04 och ABT 06? Vad ingår i entreprenörens åtagande 

Vilket ansvar har beställare och entreprenör för lämnade uppgifter, kan en uppgift vara olämplig men 

riktig? Är det någon skillnad på AB 04 och ABT 06. Får en entreprenör kalkylera utifrån en uppgift i 

förfrågningsunderlaget som är uppenbart fel och eller kanske helt orimlig? Vad krävs av 

entreprenören när entreprenören besöker arbetsområdet och hur vad gäller avseende uppgifter som 

saknas i förfrågningsunderlaget. Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06.  

 
 

Konsulträtt (ABK 09) 

- Vad har beställaren rätt att kräva av en konsult avseende 

- Uppdraget utökas, konsulten ser att det behövs mycket mer arbete i uppdraget. 

- Hur skall parterna agera när uppdraget utökas och vilka risker finns för konsulten? 

- Vad gäller när beställaren kvittar entreprenörens ÄTA-fakturor mot konsultens arvode?  

- Hur ska beställaren agera beställaren vill kräva kräver skadestånd av konsulten? 

- Hur skall konsulten agera om beställaren kräver skadestånd? 

- Vad gäller när beställaren avbeställer en stor del av uppdraget som ännu inte utförts?  

 

 

Offentlig upphandling 

Avbrytande av upphandling 

Genomgång av förutsättningarna för att avbryta en påbörjad upphandling samt praxis från 

domstolarna? Vad kan konsekvenserna bli? 

 

Låga anbud 

Genomgång bestämmelserna i LOU. Hur skall bedömningen göras? När är det ok med 

anbudssumma? Är s.k. nollanbud ok? Hur skall anbudsgivarna agera och hur skall upphandlande 

myndighet agera?  

 

Ny praxis på gång 

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i några mycket intressanta mål. Om 

Högsta förvaltningsdomstolen hunnit avkunnat dom i dessa mål kommer vi att redogöra för dessa. 

 

 

Besiktning; 7 kap AB 04 / ABT 06 

Vi går igenom steg för steg och analyserar bl.a. frågeställningar avseende  

- Vilka besiktningsformer finns det och vad innebär dessa? 

- Vem utser besiktningsman? 

- Kan vem som helt vara besiktningsman? 

- Vad kan man kräva av en besiktningsman? 

- Måste en besiktningsman ha en viss kompetens och får en besiktningsman vara jävig? 

- Vad händer om en slutbesiktning dröjer och i vems intresse verkställs besiktningen? 

 

 

När? Den 25 februari 2016 kl 09.00 – 16.30. Kaffe serveras från 08.30.  

Var? Karlstad CCC, Tage Erlander gatan 8, Karlstad.   



Pris: Endast 2 995 kr per person. Lunch, fika mm ingår.  

 

Anmälan senast den 18 februari 2016 till ”jan.andersson@pedersen.se”, telefon 0708-198477. 

Självklart får du tipsa andra som finner detta intressant eller anmäla intresserade kollegor. 

 

Varmt välkommen! 
 
 
Med vänlig hälsning    

Advokatfirman Pedersen  SBR; Svenska Byggingenjörers Riksförbund, Karlstad 

 

 

 

 

 
 

 

     
 

 


