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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa fördjupad kunskap och förståelse om:
• metoder, förutsättningar och villkor för fastighetsbildning och fastighetssamverkan i 

Sverige
• lantmäterimyndighetens roll, befogenheter och metod för förrättningshandläggning 

från ansökan till beslut, laga kraft och registrering
• fastighetsbildningsteknikens roll att skapa ekonomiskt och ekologiskt hållbara 

fastigheter
• fastighetsbildningsteknikens roll och funktion i samhällsbyggnadsprocessen över tid 

i Sverige.
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• yrkesroller på lantmäterimyndigheten inom fastighetsbildning
• sammanträdesteknik vid olika typer av fastighetsbildningsförrättningar i Sverige.

 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tillämpa tillämplig lagstiftning i förrättningsverksamhet för; fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, fastighetssamverkan och ledningsrätt i Sverige
• utföra teknisk och juridisk fastighetsutredning inför fastighetsbildning i Sverige
• tolka och analysera rättspraxis inom fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

fastighetssamverkan och ledningsrätt
• planera och genomföra verklighetsnära situationsanpassad lantmäteriförrättning
• genom deltagandeobservation studera och analysera lantmäterisammanträden
• framställa protokoll över utfall av lantmäterisammanträden samt framställa 

kartbilaga enligt standard utifrån lantmäteriförrättning.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över kvalitetsaspekter i förrättningsverksamhet över tid samt redovisning 

av fastighetsindelningen för en digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige
• analysera och reflektera över verklighetsbaserade lantmäterisammanträden
• reflektera över etik och normer utifrån en opartisk och objektiv myndighetsroll i 
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förhållande till sakägare, innefattande konflikthantering och medling
• reflektera över fastighetsbildningsteknikens roll att skapa ekonomiskt och ekologiskt 

hållbara fastigheter
• reflektera över fastighetsbildningsteknikens roll och funktion i 

samhällsbyggnadsprocessen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GFT200-Grundläggande fastighetsbildningsteknik och
DOB400-Detaljplan och bygglov och
MAR401-Markåtkomst och ersättning eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
• Skriftlig individuell salstentamen (6 hp).
• Aktivt deltagande i verklighetsbaserade lantmäterisammanträden med gruppvis 

skriftlig inlämningsuppgift (3 hp).
• Individuell skriftlig rapport av deltagande observation av lantmäterisammanträden 

(1 hp).

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar, praktiska övningar och sammanträdesspel.
Teknisk och juridisk fastighetsutredning inför fastighetsbildning i Sverige.
Fastighetsgränsers lokalisering och behov av fastighetsbestämning.
Praktisk kunskap om förrättningslantmätares yrkesroll och färdighetsträning i Sverige.
Lantmäterimyndighetens befogenheter och metoder i tillämpad förrättningsverksamhet.
Förrättningslantmätarens roller och arbetssätt, från planering, utredning, eventuella 
myndighetssamråd, sammanträde, gränsutmärkning, beslut, lagakraft vunnet beslut, till 
registrering.
Text- och karttolkning av äldre förrättningshandlingar inom ramen för lantmäteriteknik. 
Behov av fastighetsbestämning av oklara gränser.
Länsstyrelsens bevakning av allmänna intressen som strandskydd, skogsbruk mm. Ordinära 
rättsmedel (överklagan) och extraordinära rättsmedel (resning, domvilla, försutten tid).
Verklighetsnära fastighetsbildning och fastighetssamverkan samt förvaltning av 
gemensamhetsanläggningar inom ramen för lantmäteriteknik.
Framställning av beslutshandlingar såsom karta, beskrivning och protokoll.
Lantmäteriakten; från ansökan, yrkande, värdering, dagboksanteckningar till 
beslutshandlingar.
Rättspraxis och praktiska konsekvenser att bilda ekonomiskt och ekologiskt hållbara 
fastigheter inom lantmäteriteknik.
Fastighetsbildningens roll och funktion i en digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige.
Metoder för att leda och analysera möten och sammanträden i Sverige. Förstå och analysera 
konfliktsituationer.
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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.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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