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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• teoretisk och praktisk kunskap om markexploateringsteknik från planering till 

plangenomförande (tekniskt, ekonomiskt, juridiskt och organisatoriskt)
• metoder för alternativa plangenomförandelösningar (tekniskt, ekonomiskt, juridiskt 

och organisatoriskt)
• exploateringsavtalets bakgrund och utveckling samt exploateringsavtalets civil- och 

offentligrättsliga grund för plangenomförande
• metoder för, var för sig, åtskilda planerings- och plangenomförandefrågor i logisk 

ordningsföljd respektive metoder att foga samma frågor till en helhet
• relevant lagstiftning för plangenomförande (tekniskt, ekonomiskt, juridiskt och 

organisatoriskt)
• metoder för ekonomisk bedömning vid markexploatering
• ansvar för byggande, drift och finansiering av teknisk infrastruktur inom 

markexploateringsteknik
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• analysera och utvärdera alternativa verklighetsbaserade planeringslösningar och 

deras plangenomförandelösningar
• analysera alternativa verklighetsbaserade plangenomförandelösningar (tekniskt, 

ekonomiskt, juridiskt och organisatoriskt)
• förbereda och genomföra förhandling om verklighetsbaserad markexploatering samt 

framställa exploateringsavtal och genomförandeavtal grundat på verklighetsbaserade 
detaljplaner

• analysera verkligehtsbaserade plangenomförandelösningar
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över fördelnings- och rättvisefrågor vid markexploatering
• analysera och värdera samt reflektera över verklighetsbaserade 

plangenomförandelösningar med avseende på etik och hållbar utveckling
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• markexploateringsteknikens roll och betydelse i en samhällsbyggnadsprocess

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
MFS100-Markåtkomst och fastighetssamverkan eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell tentamen

Kursens innehåll
Teoretisk fördjupning inom fastighetsjuridik, fastighetsekonomi och samhällsplanering med 
fokus på fastighetsutveckling och markexploatering.
Teori och praktik från planering till genomförande.
Tekniskt genomförande såsom projektering och byggande av vatten- och avloppslösningar 
inklusive dagvatten, samt projektering och byggande av gång- och cykelvägar, vägar, torg,
parker och lekplatser. Vidare åtgärder mot buller mm.
Ekonomiskt genomförande av byggande av vatten- och avloppslösningar inklusive dagvatten, 
samt byggande av gång- och cykelvägar, vägar, torg, parker och lekplatser.
Analys av plangenomförande ur teknisk, ekonomisk, organisatorisk och juridisk synvinkel.
Analys av genomförandelösningar med avseende på ekologisk, social och ekonomisk hållbar 
utveckling.
Analys av juridiskt ramverk, ekonomiska förutsättningar, planmonopol och 
planeringsförutsättningar.
Utvecklingen av plan och genomförandelagstiftningen.
Rättsliga grund för olika former av genomförandeavtal, som föravtal, exploateringsavtal och 
markanvisning.
Analys av verkliga genomförandeavtal och exploateringsavtal med avseende på bland annat 
tekniska lösningar, utbyggnad av infrastruktur, ekonomisk reglering och laglig grund.
Förhandlingsspel av verkliga situationer mellan kommun och exploatör vid 
plangenomförande.
Förhandlingsspelet resulterar i framställandet av egna exploateringsavtal och 
markförsäljningsavtal med genomförandefrågor.
Reflektion av förhandlingsspel med utgångspunkt från olika parters perspektiv med avseende 
på etik, moral och ekonomi.
Analys av omvandlingsområden med undermålig teknisk infrastruktur.
Ta fram alternativa lösningar på vatten, avlopp, vägar, tillgänglighet, strand mm och 
alternativa genomförandelösningar på ovannämnda problem.
Analys och reflektion av konsekvenser (ekonomisk, teknisk och juridisk) för olika parter.
Val av bästa helhetslösning, med avseende på ekologisk, social och ekonomisk hållbar 
utveckling.

Övriga föreskrifter
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Betygskala: Underkänd eller 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
EPL100
EOP400, Exploatering och plangenomförande 10 hp överlappar med 10 hp.
FFT400, Fördjupad fastighetsbildningsteknik 10 hp överlappar med 5 hp.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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