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ALLMÄNT OM KURSEN 

  Varje år tycks de allra flesta klagomål till kommunernas konsumentrådgivare 
handla om att så få avtal skrivs och tecknas mellan konsumenten och byggaren 
på ROT marknaden. Konsumentrådgivarna tar emot c:a 12 000 klagomål varje 
år och de flesta handlar om att konsumenten inte tycker han fått det han beställt. 

   Bland de små bygghantverkarföretagen finns det t.o.m. en uttalad skepsis att 
teckna skrivna avtal. Därför är det bara ett skriftligt avtal på var femte uppdrag 
på över 100 000 kronor. Det förekommer dessutom ärenden som inte har annat 
avtal än ett ”handslag” med konsumenten på uppdrag över 500 000 kronor. 

 

  Med hänsyn till ovanstående brister och till den ytterst starka lagstiftningen till 
konsumentens fördel innebär risker som gör att frekvensen på avtalsskrivande 
måste öka bland bygghantverkarna och deras kunder. 

   Denna kurs kommer därför att helt handla om avtal av olika slag, både 
kundavtal och avtal mellan huvudentreprenör (HE) och hans 
underentreprenörer (UE). Kursen ger också en överblick av Köplag (KL), 
Avtalslagen (AvtL) och Konsumenttjänstlagen (KtjL). I viss mån kommer 
också Arbetsmiljölagen (AML) att beröras. 

   Kursen är inriktad på juridiken för små bygghantverkarföretag och 
konsumentkunder på ROT marknaden. 

   De som gått kursen menar att det är den bästa kurs de gått på som förändrat 
synen på avtal med konsumenten.  



- ” Jag förstår inte hur jag vågade ta uppdrag till de summorna utan avtal”, 
sa en person som gått kursen. 

- ”Vi är dom enda som kan låna ut pengar flera hundra tusen med ett 
handslag på trappan,” sa en annan. 

Distans 

 

   Kursen sänds via nätet från dator till dator i realtid. Det betyder att byggaren 
kan sitta var som helst med sin dator där det finns koppling till nätet. Han får en 
inloggning till ” digitala förläsningssalen”. När han kommer in blir han väl 
mottagen och kan nu lyssna, ställa frågor, och arbeta i grupper tillsammans med 
andra som deltar. 

   Det börjar med föreläsning under 30 minuter för varje del i kursen. Efter 
föreläsningen kan man ibland få arbeta i gruppen i 30 minuter inklusive 
redovisning vad gruppen kommit fram till. 

   För distansdeltagande behövs hörlurar, nätkoppling och en dator. Vill du delta 
så att alla kan se dig behöver du dessutom en kamera. 

   Kursen spelas in så att alla deltagare kan gå in och repetera delar av, eller hela 
kursen när man vill under minst en månad efter kursen. 



Tid 

   08.00 – 16.00  med uppehåll för frukost – lunch och kaffe och sedvanliga 
bensträckare. 

Kursbevis 

Utfärdas i form av diplom. Kursen ingår i Byggpasset. 

Kursansvarig 

   Förbundsjuristen för Byggmaterialhandlarna Sten Folkesson. 

Har arbetat med byggare i över 25 år. 

 

 

Adress 

Nubit AB 
Flädie kyrkvag 27 
237 91 Bjärred 
Tel: 070- 2707410 
Mail: sten@nubit.se 
 
Anmälan 
    Maila namn på deltagaren/-arna, ange företag, mailadress till var och en, samt 
telefonnummer. 


