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Kursens mål
Kursen syftar till att ge en översikt över fastighetsrätten och liknande rättigheter med fokus 
på de normer d.v.s.lagar och sedvänjor, som reglerar parternas relationer inbördes, med 
samhället, med organisationer och med enskilda individer.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
• redogöra för de lagar och avtal som påverkar fastigheter och övrig liknande egendom
• redogöra för hur lagar och avtal påverkar överlåtelseformer
• bearbeta och föreslå lösningar på fastighetsjuridiska och liknande egendoms problem
• analysera juridiska dokument som kan förekomma  
• redogöra för faktorer som kan förebygga och lösa juridiska tvister
• förstå när ett problem kräver juridisk expertis och när man själv kan lösa ett problem

Färdighet och förmåga
Studenten ska:
• få förmågan att plocka ut de väsentliga delarna i ett juridiskt problem inom området

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
JÖA101-Juridisk översiktskurs eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen.

Kursens innehåll
• Allmän fastighetsrätt
• Bostadsrätt inklusive lag om ekonomiska föreningar och lag om rätt till 

fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
• Speciell fastighetsrätt
• Servitut och nyttjanderätt
• Orientering i entreprenadrätt

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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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
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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