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Kurslitteratur
Bengtsson, B m fl Miljöbalken en kommentar, kapitel 2, 9, 10, 32. Norstedts juridik  AB (kan
nås via  Zeteo).

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

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

Grauers, F (senaste upplagan). Fastighetsköp. Juristförlaget. sidor: 345

Höök, R (senaste upplagan). Entreprenadjuridik. Stockholm: Norstedts Juridik. sidor: 130

Julstad (senaste upplagan). Fastighetsindelning och markanvändning. Norstedts Juridik AB.
sidor: ca 220

Munck, J (senaste uppl. (kompletterad med senare tillkommen lagtext)). Sveriges Rikes lag.
Norstedts Juridik Stockholm. sidor: ca 3500  Alternativt kan användas Nordback, K. , Svensk
Lag. Iustus Förlag, senaste uppi. (kompletterad med senare tillkommen  lagtext), ca  1600 s.

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

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

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

Standardavtalet ABS 09 (allmänna bestämmelser för småhusentreprenader med
konsumenttjänstlagen). Byggandets  kontraktskommitte (kan köpas via www.byggtjanst.se).
sidor: 18

Referenslitteratur
Boverket (senaste upplagan). Behöver jag bygglov, behöver jag göra en bygganmälan. (kan
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hämtas via www.boverket.se). sidor: ca 24 s

Boverket (senaste upplagan). Regelsamling för byggande, del I , del 2 kap 1, 4-9 och del 3.
(kan hämtas via www.boverket.se). sidor: ca 230 s

Jensen, U (senaste upplagan). Panträtt ifast egendom. lustus. sidor: ca 248

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