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INBJUDAN

Exploatering och infrastruktur. Entreprenadrättsliga
aspekter och miljörättsligt ansvar.
Vinge tillsammans med Sveriges Bolagsjurister bjuder in till ett frukostseminarium om Exploaterings- och
infrastrukturrelaterade frågor - fastighetsägares rättigheter och skyldigheter, entreprenadrättsliga
aspekter och miljörättsligt ansvar för föroreningar.
Samhällsbyggnationen pågår med omfattande byggnadsprojekt och utbyggnad av infrastrukturen. När
staden förtätas och växer sig inpå befintliga verksamheter berörs frågor om äganderättsskyddet och
skyddet för befintliga verksamheter men också ansvaret för vad som har varit och är. Kursen fokuserar på
fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter samt det miljörättsliga ansvaret för föroreningar vid
exploatering och liknande.
Kursen avser att behandla bl.a.
• Hur står sig nyttjanderätter i konkurrensen från påträngande allmänna behovet av ledningsrätter,
servitut,
behov av mark för allmän plats?
• Hur står sig fastighetsägarens intressen för befintlig och förestående markanvändning när stora
infrastrukturprojekt riskerar att påverka eller omkullkasta verksamheterna?
• Hur görs avvägningen mellan olika enskilda intressen respektive mellan
enskilda och allmänna intressen när de ställs på sin spets.
• De senaste årens utveckling av praxis rörande ansvaret för föroreningar vid överlåtelse av fastigheter och
exploatering av fastigheter.
• Kan man som säljare bli ansvarig för att sanera om en köpare förädlar ett markområde?
• Under vilka förutsättningar kan man bli ansvarig för föroreningar som exploatör?

• Vad ska man tänka på vid överlåtelse eller köp av fastighet som ska utvecklas?
Utbildningen kommer att hållas digitalt. Inbjudan med länk och mer information kommer att skickas till
alla som anmäler sig.
Varmt välkomna!

Vid frågor vänligen kontakta ann-christin.karlen@vinge.se
Anmälan

DATUM

TID

PLATS

3 juni

08.30 ‑ 10:00

Online

Robert Deli

Johan Cederblad

Robert Deli, delägare och advokat är specialiserad
på fastighetsrätt och entreprenadrätt. Han har
omfattande erfarenhet av fastighets‑ och
samhällsbyggnadsbranschen.

Johan Cederblad, delägare och advokat har mycket
lång erfarenhet av miljörättsliga frågeställningar
t.ex. i samband med exploaterings- och
entreprenadärenden och arbetar sedan lång tid
tillbaka inom Advokatfirman Vinges fastighets- och
miljögrupp.

Unsubscribe

Har ditt företag en policy som tydligt medger att du får acceptera inbjudningar av det här slaget? Om inte, vänligen inhämta
din arbetsgivares samtycke.
Information om Vinges behandling av personuppgifter, se Vinges integritetspolicy.

