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PROGRAM
Grundkurs i entreprenadjuridik för portleverantörer
Kl 08 30 – 09 00
Kl 09 00 – 12 00
Kl 12 00 – 13 00
Kl 15 00 – 15 30
Kl 16 30

Samling och kaffe
Kursstart
Lunch
Kaffepaus
Avslutning
…………………………………

Det behövs god insikt i lagar och avtal för att kunna agera kompetent och säkert gentemot
leverantörer och beställare. Otydliga och bristfälliga avtal orsakar onödiga friktioner och
administrativt trassel. Det kostar pengar i form av merkostnader, viten och skadestånd.
Portgruppen genomför återigen den i branschen uppskattade grundkursen i Entreprenadjuridik med
fokus på portbranschen. Detta är en grundkurs som tar upp kontrakts- och entreprenadrättens
grunder, om parternas rättigheter och skyldigheter samt entreprenadavtalets uppbyggnad och
tillämpning. En förklaring ges också till portbranschens tilläggsavtal Port 07 A och Port 19 och dessas
knytning till de allmänna leverans- och entreprenadavtalen. Inom kursens ram finns också tid för
frågor och diskussion.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla inom Portbranschen som kommer i kontakt med köpeavtal,
entreprenadavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa såsom säljare, arbetsledare,
inköpare m.fl.

Omfattning
Kursen handlar om de grundläggande kontraktsrättsliga frågor som förekommer i alla
avtal om portentreprenader som avtalsrätt och köprätt. Vi belyser de problem som man ställs inför
när avtalet sluts och när det skall fullgöras.

Avtalsrättens grunder
Förfrågan, offert och beställning – genomgång av avtalslagens regler
• När är avtalet ingånget (oren accept, tidsfrister, offertreservationer)
•
•

Vad gäller när offert, beställning och ordererkännande avviker från varandra?
Betydelsen av felskrivningar

Översikt av aktuella allmänna bestämmelser
AB 04, ABT 06, ABT-U07, NL 09, NLM 10, Port 07A och Port 19.
•

Entreprenadens omfattning – specifikationens betydelse

Sid 2 (2)

PROGRAM
•

Ansvar för uppgiften

•

Ändrings- och tilläggsarbeten

•

Leveransförsening, förseningsvite, tidsförlängning

•

Ansvar för fel

•

Betalning

•

Besiktningens betydelse, olika typer av besiktning

Frågor och diskussion

