
Konferens 29 februari – 7 mars

Denna konferens hålls för första gången. Konferensen är avsedd att vara en 
mycket nyttig och lönsam utbildning för alla som sysslar med överlåtelser eller 
överföring av äganderätten till fastigheter. Även den som har grundläggande 
erfarenheter i ämnet och som verkligen vill fördjupa sina kunskaper kommer att 
ha stort utbyte.

Lagstiftningen om fastigheter bygger på gamla rättsprinciper men lagstiftningen 
står under fortlöpande diskussion och förändring. Nya rättsfall tillkommer 
successivt och kräver kommentarer. Fastighetsförvaltningen har i ökad 
utsträckning kommit att präglas av förräntningskrav, effektivitet, ny teknik och 
ett större kvalitetskrav på avtal och andra rättshandlingar. Valet av form för 
överlåtelse eller överföring av äganderätten samt utformningen av avtal har 
blivit viktigare till följd av detta. Förändringarna i samhället kräver i konkurrens 
med tvingande lagregler nya effektiva lösningar och anslutningen till EU och 
globaliseringen förmärks även på detta rättsområde. 

Utbildningen sker genom föredrag, analys av praktikfall från marknaden, 
grupparbeten och diskussioner. Vissa problemfrågor tas särskilt upp och 
analyseras. Erfarenhetsutbytet mellan kursdeltagarna förutsätter vi också vara 
mycket värdefullt.

DELTAGARE

Konferensen vänder sig till mäklare, jurister, lantmätare, företagsledare, 
tjänstemän, konsulter och andra som sysslar med fastighetsöverlåtelser.

SYFTE

Avsikten med denna kurs är att förmedla kunskap om fastighetsöverlåtelse 
genom köpeavtal respektive överföring av äganderätten till fastighet genom 
fastighetsbildning. Hur dessa transaktioner kan genomföras och vilka regler som 
gäller för detta samt även om det ansvar som gäller för den som avstår 
äganderätten och den som förmedlar affären som mäklare samt 
ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vad gäller fel i fastigheten. 
Avtalsformuleringar analyseras och diskuteras utifrån frågan om dagens mallar i 
alla delar är så effektiva. 

Som kursbok används ”Fastighetstransaktioner i praktiken”, 2:a upplagan, 2018, 
Norstedts Juridik. Kurspärmen med praktikfallen innehåller även bilder och 
övrigt kursmaterial.
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Kursprogram 
9 februari – 7 mars 2020

Presentation av kurs och deltagare. 

Historisk, ekonomisk och social bakgrund till svensk fastighetsrätt. 

Äganderätt och egendomsskydd. Vad är fast egendom? Intrång i äganderätten och 
dispositionshinder. Vilka informationskanaler finns om vad som gäller. Vilka särskilda rättigheter 
finns möjliga för att belasta fastighet och hur avgränsas dessa mellan varandra? Disposition av 
vattenområden. Vad får göras utan avtal, på landet och i staden? Är hävd grund för 
dispositionsrätt? 

Diskussion kring aktuella praktikfrågor. 
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En av de sex hela dagarna blir fri från undervisning och förläggs i tiden med hänsyn till 
konferensdeltagarnas önskemål.

Konferensdagarna är planerade efter följande tidsschema i tre avsnitt om 6 timmar totalt:

08.15 - 10.15  / Kaffe / 10.45 - 12.15 / Lunch & Siesta / 16.00 - 18.30

Mäklaransvaret.

Diskussion kring aktuella praktikfrågor.

Kvarvarande frågeställningar och svar på 
deltagarnas egna frågor.
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Fortsättning fel i fastighet.

Hur står sig särskilda rättigheter vid 
överlåtelse. Överlåtelse av särskilda 
rättigheter är möjligt i vissa fall. Vilka? 

Kontraktsskrivning och tillvägagångsätt 
vid överlåtelse av arrende- och 
hyresavtal.  

Diskussion kring aktuella praktikfrågor
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Överlåtelse av fastighet. Formkrav. 
Villkor vid kontraktsskrivning. 

Fel i fastighet. Hur påverkar villkoren i 
kontraktet ansvaret för fel i fastighet? 

Diskussion kring aktuella praktikfrågor.
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Förvärvslagstiftning.

Alternativ till överlåtelse. 
Egendomsöverföring genom 
lantmäteriförrättning. 
Fastighetsreglering och klyvning samt 
även servitut och överföring av 
fastighetstillbehör. Hur skrivs sådana 
överenskommelser?

Diskussion kring aktuella praktikfrågor.
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Marianne är specialiserad på överlåtelserelaterad fastighetsrätt 
och arbetar främst med tvister, processer och rådgivning 
avseende fel i fastighet, kontraktsfrågor och mäklarjuridik. 
Marianne har tidigare arbetat bl a på Mäklarsamfundet.

Advokat och delägare, Landahl Advokatbyrå

Marianne Montelius Lodin 

Nils är specialist på fastighetsrätt och arbetar med processer 
och rådgivning beträffande fastigheter.

Nils medverkar som författare till kursboken 
Fastighetstransaktioner i praktiken (andra uppl. 2017). Boken 
ingår i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som 
behandlar rättigheter till och i fast egendom. Andra böcker i 
serien, i vilka Nils medverkar som författare, är Kommersiella 
hyres- och arrendeavtal i praktiken (sjätte uppl. 2018), 
Bostadshyresavtal i praktiken (femte uppl. 2018, Jaktarrende 
(andra uppl. 2008), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i 
praktiken (femte uppl. 2018) samt Upplåtelser för ledningar i 
praktiken (tredje uppl. 2019). Nils medverkar även i förlagets 
samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 
kap. jordabalken (andra uppl. 2012, uppdaterad i Zeteo 2018) 
och förlagets lagkommentar JB 7 kap. En kommentar (första 
uppl. 2017).

Advokat, Nordström Advokater

Nils Larsson



Konferens fastighetsöverlåtelser m m
Hotel Gloria Palace, Gran Canaria 9 februari – 7 mars 2020

KURSARRANGEMANG

Konferensen hålls på Hotel Gloria Palace, San 
Agustin, Gran Canaria, 29 februari – 7 mars 
2020.

Länk till hotellet: https://www.solresor.se/resa-
till/spanien/gran-canaria/san-agustin/hotel-
gloria-palace-san-agustin/

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 27 000 kr och inkluderar flygresa 
Arlanda eller Landvetter, transfer flygplatsen Las 
Palmas - hotellet och åter, inkvartering, frukost, 
kursdokumentation, kursbok och kurspärm, 
kaffe f m. I kursavgiften ingår förläggning i 
dubbelrum. Mot tilläggsavgift, 3 600 kr*, kan 
erhållas enkelrum. Alla rum har havsutsikt. 
Kostnad för medresenär med förläggning i 
gemensamt dubbelrum med frukost är 9 999 
kr*. 

* Reservation görs för eventuella prisjusteringar hos 
researrangören

Vi reserverar oss för valutaförändringar. 
Möjlighet att köpa till Goudas reseförsäkring 
och avbeställningsskydd.

ANMÄLAN

Skriftlig anmälan som är bindande skall sändas 
till Nils.larsson@nordstromadvokater.se senast 
den 1 november 2020.

Deltagarantalet är maximerat till 35 och 
deltagare bereds plats i den ordning som 
anmälan inkommer. Detsamma gäller 
fördelningen av enkelrum som är begränsat. 
Anmälningsavgift å 5 000 kr per kursdeltagare 
skall efter faktura betalas sedan det meddelats 
att kursplats finns tillgänglig. Resterande del av 
kursavgiften kommer att faktureras per 1 
februari 2020. För att konferensen skall komma 
till stånd krävs 15 deltagare. Deltagare som 
önskar ta med medresenär bör anmäla detta 
samtidigt.

ARRANGÖR

Konferensen arrangeras av Advokatbolaget Nils 
Larsson AB i samarbete med STS Solresor, som 
svarar för alla arrangemang kring resa och logi.
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Anmälningsblankett
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Konferens om fastighetsöverlåtelse, Gran Canaria den 29/2 – 7/3 2020

Deltagare ___________________________________________

Medresenär ___________________________________________

Företag/motsvarande ___________________________________________

Gatuadress ___________________________________________

Postadress ___________________________________________

Tel ___________________________________________

Mejladress ___________________________________________

Avreseflygplats Arlanda

Logi [  ] del i dubbelrum [  ] enkelrum  

tillägg 3 600 kr*

[ ] reseförsäkring [  ] avbeställningsskydd

................................…………den ….../…... 2019

........................................................………………..

* Reservation görs för eventuella prisjusteringar hos researrangören

Anmälan sänds till nils.larsson@nordstromadvokater.se

mailto:Nils.larsson@nordstromadvokater.se

