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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• lantmäteriteknik kopplat till detaljplanering som reglerar markanvändning och 

skydd av bebyggd miljö
• detaljplanekartans innehåll, utformning, reglering och roll i en digital 

samhällsbyggnadsprocess
• kartografisk visualisering av plankarta
• lantmäteriteknik kopplat till detaljplanebeskrivningens syfte och innehåll
• lantmäteriteknik med avseende på detaljplaneprocessen från planförslag till laga 

kraftvunnen detaljplan
• byggnadsnämndens prövning från ansökan om bygglov, startbesked till slutbesked.

 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• framställa en digital detaljplanekarta genom tillämpliga programvaror och databaser 

med fastighetsrelaterad information inom geografiska informationssystem
• framställa en detaljplanebeskrivning inklusive genomförandeteknik (tekniskt, 

ekonomiskt, organisatoriskt och fastighetsjuridiskt) samt fastighetsvis 
konsekvensbeskrivning

• tolka och analysera moderna och äldre detaljplaner, utifrån relevant regelverk och 
standarder

• kommunicera och motivera framställd detaljplanelösning för omgivande samhälle
• kommunicera och motivera plangenomförande (tekniskt, ekonomiskt, 

organisatoriskt och fastighetsjuridiskt) samt fastighetsvis konsekvensbeskrivning för 
omgivande samhälle

• utifrån bygglovsansökan bedöma platsens lämplighet för byggande.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över och analysera kvaliteten i detaljplaner från olika tidsperioder i 

relation till en digital samhällsbyggnadsprocess inom ramen för lantmäteriteknik
• reflektera över bygglovsprocessens roll och betydelse i en digital 

samhällsbyggnadsprocess inom ramen för lantmäteriteknik
• reflektera över och analysera framställda detaljplanelösningar med tillhörande 

plangenomförandelösningar med avseende på ekologisk, social och ekonomiskt 
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hållbar utveckling inom ramen för lantmäteriteknik.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GFT200-Grundläggande fastighetsbildningsteknik och
FTL200-Fastighetsvärderingsteknik för lantmätare och
HSF400-Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs och
PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig gruppuppgift, framställning av planhandlingar, samt aktivt deltagande i seminarium, 
5,5 hp (U/G). 
Aktivt deltagande i seminarier kring detaljplan respektive bygglov, 2 hp (U/G).

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar och seminarier.
• Framställning av detaljplanekarta i relevant GIS-programvara
• Framställning av detaljplanebeskrivning i enlighet med branschpraxis
• Introduktion till plangenomförandefrågor, tekniskt, ekonomiskt, juridiskt och 

organisatoriskt samt introduktion till fastighetsvis konsekvensbeskrivning
• Detaljplaneprocess från idé till laga kraftvunnen detaljplan
• Tolkning och analys av befintliga detaljplaner med inriktning mot markanvändning 

och reglering av fastigheter
• Bygglov innefattande fastighetsvis prövning från ansökan till beslut
• Introduktion till; byggprocess från startbesked till slutbesked; byggherre; 

kontrollansvarig
• Kvalitetsaspekter i fastighetsinformation och detaljplaner från olika tider tillämpade 

i en digital samhällsbyggnadsprocess
• Reflektion kring bygglov och byggprocess i en digital samhällsbyggnadsprocess
• Reflektion kring framställda detaljplanelösningar med tillhörande 

genomförandelösningar med avsende på hållbar utveckling inom ramen för 
lantmäteriteknik

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: 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.
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Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2F  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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