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Swedish Society for Construction and Consulting Law 
 

 

 

Inbjudan till Höstmöte 2015  

 

REVIDERING AV AB 04 OCH ABT 06 

  
– Hur utformar man ett standardavtal anpassat till praxis och allmänna principer 

som ändå tar hand om entreprenadavtalets särdrag och samtidigt fungerar för 

dem som ska använda det i projekten? 

 

Torsdagen den 3 december 2015 

 

Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm 

  
__________________________________________________________________________________ 

   

 

PROGRAM 
 

16.00 Introduktion, information från styrelsen, ESCL (European Society of 

Construction Law) book project, BKK:s tankar om revideringen av 

AB 04 och ABT 06 

 SVEFEK:s ordförande Olof Johnson (Sveriges Byggindustrier)ger en kort in-

troduktion till dagens ämne, BKKs beslut om revidering, hur revideringsar-

betet är tänkt att fungera samt modererar diskussionen. 

 

16.15  Nedslag i AB-systemet.  
Advokaterna Anders Ingvarson och Johan Granehult, Mannheimer Swartling 

Advokatbyrå gör en exposé över 10 enskilda frågeställningar i AB-systemet 

som helst måste ses över vid en revidering av AB/ABT. Hur skapar vi ett ge-

nomarbetat branschanpassat standardavtal för framtiden? 

 

17.15   Paus 

  Kaffe och frukt 

 

17.45 Rättsvetenskapsmannen och domarens syn på AB-systemet? 

 Mannen, myten, legenden, professorn och f.d. justitierådet Torgny Håstad, 

ger rättsvetenskapsmannen och domarens syn på AB-systemet och några tips 

och medskick till BKK inför revideringen,  

   

18.45 Avslutande debatt, frågor och diskussion  

 Under ledning av våra moderatorer. 
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19.00 Fördrink 

 

19.15   Middag  

 Buffé i Näringslivets hus 

 

 
 

Deltagande vid hela evenemanget inkl middag: 600 kr inkl. moms 

Deltagande vid enbart seminarie är avgiftsfritt. 

 

Anmälan om deltagande sker genom följande länk:  

https://forening.foreningshuset.se/svefek/evenemang/visa/7630-svefek-hostmote-2015 

 

Sista anmälningsdag är den 26 november 2015. För anmälan behöver du ditt medlemsnum-

mer. Medlemsnumret hittar du på Din senaste avi avseende medlemsavgiften, eller genom att 

gå till https://forening.foreningshuset.se/svefek/loggain och ange användarnamn och lösenord. 

Om Du inte kommer ihåg ditt lösenord är det bara att trycka på "Inget lösenord?" och följa in-

struktionerna. 

 

För att anmäla dig till hela evenemanget, dvs även middag, kryssar du i rutan under rubriken 

”Tillval”. Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela av-

giften.  

 

För att underlätta för styrelsen ombeds du även bekräfta ditt deltagande till föreningens sekre-

terare under e-postadress: magnus.kylhed@sverigesbyggindustrier.se  

 

 

Styrelsen hälsar varmt välkomna! 
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