
Hantera ÄTA-arbeten, 
hinderaviseringar m.m. helt digitalt!

Byggpraktikan ger under ett år digital tillgång till 
checklistor och e-postmallar för hantering av 
ÄTA-arbeten, ändrade förutsättningar och hinder 
i entreprenaden.

Materialet är framtaget och uppdateras av AG 
Advokat i samarbete med Slussen.biz.

Byggpraktikan hjälper dig att spara pengar och 
undvika rättsförluster. Checklistorna är ett 
verktyg att enkelt och korrekt hantera 
ÄTA-arbeten, forcering, väsentlig rubbning och 
hinder. 

Genom ett enkelt klick kan alla i organisationen 
få tillgång till de senast uppdaterade och juridiskt 
riktiga texterna, direkt från kontoret eller bygget.

Juridisk byggpraktika 

Syftet med checkliste- och mallsystemet är inte att ersätta befintliga 
mallsystem. Om du bedömer att ni har ett fungerande mallsystem går det 
bra att bara använda vår checklista och hänvisa till egna mallar.

Checklistorna täcker de vanligaste situationerna som kan uppstå i ett 
byggprojekt och anger vilka åtgärder entreprenören ska vidta, och när de 
ska vidtas.

Innehåll:
1. Checklista för att hantera ÄTA-arbeten.
2. Checklista för att hantera förutsättningsförändringar såsom hinder i 
entreprenaden och väsentlig rubbing.
3. Checklista för att hantera krav på tidsförlängning och forceringsfrågor.

För frågor och teknisk support kontakta support@slussen.biz

För juridiska frågor hänvisar vi till advokat Johan Wingmark på AG 
Advokat. 
AG Advokat bjuder alla som köper Byggpraktikan på 15 minuters 
kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon.

  
Advokat Johan Wingmark: 
070-608 88 42         
johan.wingmark@agadvokat.se

Under ett år får ni digital tillgång till 
checklistor inklusive epostmallar för 
hantering av beställda ÄTA-arbeten, 
ändrade förutsättningar och hinder i 
entreprenaden samt hantering av krav 
på förlängd kontrakttid.

Materialet är framtaget och uppdateras av 
Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Checklistorna är ett verktyg för 
entreprenören att korrekt hantera 
beställda ändringar och tilläggsarbeten, 
likställda ändringar och tilläggsarbeten, 
forcering, rubbning och hinder.

Genom ett enkelt klick på "kopiera" kan 
alla i organisationen enkelt få tillgång till 
den senast uppdaterade juridiska riktiga 
texterna direkt på plats. Syftet med 
checkliste- och mallsystemet är inte att 
ersätta entreprenörens befintliga 
mallsystem. Om du bedömer att ni har ett 
fungerande mallsystem går det bra att 
bara använda vår checklista, men hänvisa 
till egna mallar.

Vårt system har sannolikt sitt främsta värde i checklistorna, som anger 
vad entreprenören skall vidta för åtgärder (såsom exempelvis 
aviseringar) och när de skall vidtas.

Innehåll:
1. En checklista för att hantera beställda ÄTA-arbeten
2. Checklista för att hantera förutsättningsförändringar och hinder i 
entreprenaden
3. En checklista för att hantera krav på tidsförlängning och 
forceringsfrågor.

Checklistorna kan inte täcka alla situationer som kan tänkas uppstå i ett 
byggprojekt. Vår uppfattning är dock att de kan tillämpas i de allra flesta 
situationer.

Vid direkt hjälp vänligen kontakta Andersson Gustafsson Advokatbyrå på 
telefon 08-677 17 00 eller maila på info@advokatag.se


