
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kurslitteratur
Bengtsson, B m fl (senaste upplagan). Miljöbalken en kommentar, kapitel 2,10,32. Norstedts
juridik AB (kan nås via Zeteo).

Boverket PBL-kunskapsbanken. Boverket (kan hämtas på www.boverket.se.

Flodin, J (senaste upplagan). Fastighetspanträttens huvuddrag. Jure förlag AB. sidor: ca 120

Grauers, F (senaste uppl.). Fastighetsköp. Juristförlaget. sidor:  ca 345 s

Höök, Rolf (senaste uppl.). Entreprenadjuridik. Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: ca 130 s

Julstad, B (senaste uppl.). Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik AB.
sidor: ca 220 s

Nordberg, O (senaste upplagan). Väsentliga regler kring markanvändning. Jure förlag AB.
sidor: ca 80

Victorin, A och Flodin, J (senaste uppl.). Bostadsrätt med en översikt över  kooperativ
hyresrätt. Iustus. sidor: ca 240 s

(Senaste uppl.). Standardavtalet AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-
och installationsentreprenader). . Byggandets kontraktskommitté (kan köpas via
www.byggtjanst.se). sidor: ca 39

(senaste uppl.). Standardavtalet ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader
med konsumenttjänstlagen). Byggandets kontraktskommitté (kan hämtas via
www.konsumentverket.se). sidor: ca 18 s

Gregow, T., (utgivare) Sveriges Rikes lag. Norstedts Juridik Stockholm, senaste uppl.
(kompletterad med senare tillkommen lagtext), ca 3500 s. Alternativt kan användas Nordback,
K. , Svensk Lag. Iustus Förlag, senaste uppl. (kompletterad med senare tillkommen lagtext),
ca 1600 s.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JU202B&revisionId=2509&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JU202B&revisionId=2509&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Milj%C3%B6balken+en+kommentar%2C+kapitel+2%2C10%2C32
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=PBL-kunskapsbanken
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fastighetspantr%C3%A4ttens+huvuddrag
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fastighetsk%C3%B6p
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Entreprenadjuridik
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fastighetsindelning+och+markanv%C3%A4ndning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=V%C3%A4sentliga+regler+kring+markanv%C3%A4ndning
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bostadsr%C3%A4tt+med+en+%C3%B6versikt+%C3%B6ver++kooperativ+hyresr%C3%A4tt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bostadsr%C3%A4tt+med+en+%C3%B6versikt+%C3%B6ver++kooperativ+hyresr%C3%A4tt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Standardavtalet+AB+04+%28Allm%C3%A4nna+best%C3%A4mmelser+f%C3%B6r+byggnads-%2C+anl%C3%A4ggnings-+och+installationsentreprenader%29.+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Standardavtalet+AB+04+%28Allm%C3%A4nna+best%C3%A4mmelser+f%C3%B6r+byggnads-%2C+anl%C3%A4ggnings-+och+installationsentreprenader%29.+
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Standardavtalet+ABS+09+%28allm%C3%A4nna+best%C3%A4mmelser+f%C3%B6r+sm%C3%A5husentreprenader+med+konsumenttj%C3%A4nstlagen%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Standardavtalet+ABS+09+%28allm%C3%A4nna+best%C3%A4mmelser+f%C3%B6r+sm%C3%A5husentreprenader+med+konsumenttj%C3%A4nstlagen%29


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Studiematerial som tillhandahålls i samband med föreläsningar.

Referenslitteratur
Julius, H., m.fl (senaste uppl.). Bostadsrättslagen - En kommentar. Norstedts Juridik AB.
sidor: ca 500 s

(Senaste uppl). Behöver jag bygglov, behöver jag göra en bygganmälan. Boverket. sidor: ca
24 s

Boverket. Regelsamling för byggande, del 1, del 2 kap 1, 4-9 och del 3. Kan hämtas via
www.boverket.se, senaste uppl., ca 230 s.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Bostadsr%C3%A4ttslagen+-+En+kommentar
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Beh%C3%B6ver+jag+bygglov%2C+beh%C3%B6ver+jag+g%C3%B6ra+en+bygganm%C3%A4lan

