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Mål Efter fullgjord kurs ska studenten
- ha förståelse för och kunna tillämpa de civilrättsliga reglerna rörande entreprenadrätt,
konsulträtt och upphandling inom både det offentliga och  privata området
- ha förståelse för och kunna tillämpa standardavtal  inom byggnadsentreprenad / ombyggnad
och fastighetsförvaltning samt närliggande områden
- ha förståelse för och kunna tillämpa upphandlingsregler och upphandlingsteknik avseende
byggnadsentreprenad / ombyggnad och fastighetsförvaltning inom både det offentliga och
privata området.

Kursens innehåll I kursen behandlas de praktiskt viktiga reglerna rörande entreprenadrätt och upphandling vid
byggnationer, ombyggnationer och förvaltning av fastigheter.
 
Kursen inleds med en genomgång av den allmänna civilrätten på området med särskild
betoning på avtals- och köplagen samt därtill anknytande frågor.
 
Därefter behandlas
•	Den kommersiella entreprenadrätten i vid bemärkelse, inklusive konsultavtal,
fastighetsförvaltning och inköp för byggverksamhet med utgångspunkt i de vanligast

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=JU216B&revisionId=750&lang=sv
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förekommande standardavtalen:  AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABK 09 samt ABM 07 och
ABFF 04. AMA-systemet AF-AMA behandlas i relevanta delar.
 
•	Lagen om offentlig upphandling samt relevanta bestämmelser i sekretesslagen.
 
•	Förhandlingsteknik vid ingående av avtal för fastighetsförvaltning och vid avtal om
byggnadsentreprenad / ombyggnad samt de regler i hyreslagen som har betydelse vid
genomförandet av den upphandlade entreprenaden.

Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier (obligatoriska)  samt
undervisningstillfällen för muntlig och skriftlig redovisning och analys av PM-uppgifter.

Förkunskaper Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande. 

Examinationsform Examination sker i form av skriftlig prövning i anslutning till kursens avslutning. För godkänt
resultat på kursen krävs även att seminarieuppgifter och PM-uppgifter fullgjorts och godkänts.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar F i betygsskalan står för underkänd, innebärande att förnyat prov erfordras.
 
Fx innebär att befintlig uppgift behöver kompletteras för att godkännas (högst betyg E kan
uppnås vid detta förfarande). Vid Fx skall studenten begära att få komplettera inom två veckor
efter beslut om Fx. Sker inte denna begäran inom angiven tid har studenten att göra ny
tentamen, vilket endast kan göras i mån av plats vid kommande tentamenstillfällen. Har
studenten tenterat efter beslut om Fx faller möjligheten till komplettering.

Övriga föreskrifter Kursplanen är en utveckling/revidering av tidigare kursplan för kursen Upphandling för
tekniker 7BF03A.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 7,5 hp Betyg: AF

0020   Obligatoriskt moment 0 hp Betyg: UG


