Öppen utbildning
Företagsanpassad
I prissättningen av utbildningar ingår: utbildare, material, prov, avgifter,
certifikat, intyg samt all för- och efteradministration.

Längd: 1 dag

Entreprenadjuridik AB 04 ABT 06
Grundläggande kunskap kring avtal enligt AB 04 och ABT 06.
Entreprenadjuridik AB 04 ABT 06 avtal – Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till, särskilt för att undvika tvister,
onödiga kostnader och andra vanliga problem.
Vår kurs i entreprenadjuridik ger en genomgång av hur standardavtalen
AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken och vilka juridiska regler som
finns i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.
ABT 06 står för Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader och avtalet används oftast när entreprenören har ansvaret för att ta fram delar av
eller hela projekteringen.
Till exempel vilket ansvar har entreprenör och beställare i ett byggprojekt,
vad är ett startmöte och vad finns det för garantier?
Därför, genom att välja din utbildning i Entreprenadjuridik hos oss ökar ni
lönsamheten, minskar riskerna och är på ett bra sätt informerade om vilka
regler som gäller, vilket kort sagt betyder att processer som tar tid, energi
och pengar undviks.

För vem är utbildningen Entreprenadjuridik?
Utbildningen vänder sig till dig som är utförare, beställare av entreprenader eller alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn som också vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och
ABT 06.

Vår utbildning
Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad-, ersättningsformer och slutligen begreppet entreprenad.
•
•
•
•
•
•

Allmänt om avtalen AB 04 och ABT 06
Vad är ett standardavtal?
Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
Kan AB användas som lag av domstol?
Kan delar av AB avtalas bort?

Tel: 0451 - 70 69 00 | info@svenskuppdragsutbildning.com | www.svenskuppdragsutbildning.com

Genomgång av entreprenadformer

Våra utbildare

•
•

Utbildningen utförs och genomförs av särskilt erfarna instruktörer från
branschen med stor pedagogisk förmåga.

Utförandeentreprenader AB 04
Totalentreprenader ABT 06

Avtal enligt AB 04 och ABT 06

Tips

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efter genomförande av utbildning rekommenderar vi att du likaså går utbildningen Entreprenadjuridik Fördjupning. I det här fallet går vi in på djupet
igenom ännu mer inom standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U och ABT-U
och deras praktiska tillämpning.

Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
Allmänt om skriftlighetskrav i AB
Ansvar
Allmän ansvarstid är 10 år
Garantitid 5 respektive 2 år
Förlängning av garantitid
Garantitid efter hävning av avtal
Entreprenörens ansvar under och efter garantitid
Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden
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