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Mattias Wittgren har en mångårig och bred erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med inriktning mot
fastighetsrelaterade frågor. Mattias ägnar en stor del av sin verksamhet åt avtalsskrivning och löpande juridisk
rådgivning och har expertkompetens inom området entreprenadrätt. Mattias har en bred erfarenhet av att bistå
klienter med löpande rådgivning i pågående fastighetsprojekt.
Mattias har även en mycket bred erfarenhet av byggnads- och anläggningsprojekt, avtalsskrivning och förhandlingar inom
entreprenadrättens område samt upphandlingar av sådana tjänster. Vidare har han en stor vana att hantera komplicerade
frågeställningar i större anläggningsprojekt. Det kan även nämnas att han i samband med byggnads- och entreprenadprojekt
bistår klienter med frågor relaterade till byggherreansvar och arbetsmiljö. Mattias håller också regelbundet kurser i entreprenadoch konsulträtt.
Mattias bistår löpande klienter med granskning av förfrågningsunderlag ur ett legalt perspektiv samt allmän rådgivning rörande
LOU i samarbete med andra delägare på byrån. Mattias har även uppträtt som processombud i ett flertal mycket stora tvister i
såväl allmän domstol som skiljeförfarande.
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