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Civilrätt för lantmätare, 7,5 hp
Private Law for Cadastral Surveyors, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-06-26
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
Kunskap och förståelse
• Kunskap om förmögenhetsrättens grundläggande struktur och med hjälp av lagtext, andra 
rättskällor samt kurslitteratur kunna lösa medelsvåra juridiska problem inom 
förmögenhetsrätten
• Kunskap om grunderna i den allmänna förmögenhetsrätten
Färdighet och förmåga
• Färdighet i att söka i juridiskt källmaterial och tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: 
lagtext, praxis och förarbeten
• Förmåga att föra juridiska resonemang

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3c.
eller
Kemi A. 
(Områdesbehörighet 8 / A8)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig salstentamen.

Kursens innehåll
Kursinnehåll 

Kursen behandlar den grundläggande förmögenhetsrätten: 
• avtalsrätt 
• köprätt 
• sakrätt 
• fordringsrätt 
• familjerätten
• associationsrätt
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• skadeståndsrätt

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. Undervisningen ges i 
form av föreläsningar, studiegruppsarbete och seminarier. Ett aktivt deltagande på seminarier 
är ett viktigt i inslag i kursen.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs

CRS200, Civilrätt för samhällsbyggare, 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
CLA100, Civilrätt för lantmäteriingenjörer, 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
Enligt dokument från Tillgodoräknade gamla - nya kurser Lantmäteriprogram

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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