
KURSPLAN

Kurskod: GFT200

Grundläggande fastighetsbildningsteknik, 7,5 hp
Basic Real Estate Formation, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-10-14
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: V21
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om:
• förrättningshandlingar inom fastighetsbildningsteknik över tid
• fastighetsbildningsinstitutens roll i samhällsbyggnadsprocessen
• lantmäteriteknik innefattande lantmäterimyndighetens roll, befogenheter och 

arbetssätt samt förrättningshandläggning från ansökan till beslut
• lantmäteriteknik avseende förutsättningar och villkor för fastighetsbildning och 

fastighetssamverkan.
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tolka och analysera kartor och text i förrättningsakter över tid
• tolka och analysera rättspraxis inom fastighetsbildningsteknik
• tillämpa relevant lagstiftning i förrättningsverksamhet för fastighetsbildningsbeslut.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över fastighetsbildningens roll att skapa ekonomiskt och ekologiskt 

hållbara fastigheter
• reflektera över fastighetsbildningsteknikens roll och funktion i 

samhällsbyggnadsprocessen
• reflektera över förrättningslantmätarens myndighetsroll och handläggning av 

fastighetsbildningsärenden i samhällsbyggnadsprocessen
• reflektera över kvalitet på ingående fastighetsinformation vid fastighetsbildning i en 

digital samhällsbyggnadsprocess.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
FHR203-Fastighetsrätt och
FDG400-Fastighetsutredning, digital grundkarta och
PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad och
HUL100-Hållbar utveckling för lantmätare eller motsvarande.
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Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp (U/G/VG).
Skriftlig rapport i grupp, aktivt deltagande i seminarium, 1,5 hp (U/G).
Individuell skriftlig rapport, aktivt deltagande i seminarium, 1 hp (U/G).

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar och praktiska övningar
• Fastighetsbildningsteknik inom området lantmäteriteknik 
• Lantmäteriteknik inom ramen för fastighetsbildningens historia
• Fastighetsbildningsteknik, handläggning av fastighetsbildningsärenden
• Lantmäterimyndighetens befogenheter och arbetssätt
• Förrättningslantmätarens yrkesroller och arbetssätt
• Texttolkning av förrättningshandlingar inom ramen för lantmäteriteknik
• Karttolkning av förrättningskartor inom ramen för lantmäteriteknik 
• Villkor för fastighetsbildning och fastighetssamverkan inom ramen för lantmäteriteknik
• Reflektion kring ekonomiskt och ekologiskt hållbara fastigheter inom lantmäteriteknik
• Reflektion kring fastighetsbildningens roll och funktion i en digital 
samhällsbyggnadsprocess

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl 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.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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