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Fastighetsrätt, 10 hp
Real Estate Law, 10 HE credits 
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Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
• Visa kunskap om fastighetsrättens olika delområden och hur den allmänna fastighetsrätten 
förhåller sig till övrig förmögenhetsrätt
• Kunna redogöra för de grundläggande reglerna för den allmänna fastighetsrättens 
delämnen:
• fastighetsbegreppet och fastighetstillbehör
• fastighetsköpets former och felregler
• fastighetspant och exekution
• sakrätt och inskrivning i fastighetsregistret
• nyttjanderätter, särskilt arrenden
• servitut

Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att orientera sig i fastighetsrättens källor: författningstext, förarbeten, 
rättspraxis och doktrin
• Visa färdighet i att granska och utforma avtal på fastighetsrättens område, särskilt köp, pant 
och upplåtelser av nyttjanderätter och servitut
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Kunna analysera och argumentera samt tolka rättskällor, särskilt prejudikat
• Visa hur äldre fastighetsrättsliga dokument ska bedömas i relation till fastighetsrättens 
utveckling över tid

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
CLA101-Civilrätt för lantmätare eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen.
Fastighetsrättslig metod, aktivt deltagande i seminarium.

Kursens innehåll
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KURSPLAN

Kurskod: FHR203

Kursinnehåll:
Kursen behandlar allmänna fastighetsrättens delämnen:
• fastighetsbegreppet och fastighetstillbehör
• fastighetsköpets former och felregler
• fastighetspant och exekution
• sakrätt och inskrivning i fastighetsregistret
• nyttjanderätter, särskilt arrenden
• servitut

Kursen behandlar fastighetsrättslig metod, orientera sig i fastighetsrättens källor: 
författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin
Analysera, argumentera samt tolka rättskällor, som behandlas vid seminarier

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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