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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap och förståelse om:
• planeringsprocesser och lagsystem för fastigheter som reglerar markanvändning och 

skydd av natur och bebyggd miljö
• kvantitativa och kvalitativa metoder för insamling och analys av data
• tillvägagångssätt för att välja, värdera och tillämpa lämpliga forskningsmetoder 

utifrån det vetenskapliga problemet inom området lantmäteriteknik
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• analysera markanvändning och skydd av natur och bebyggd miljö inom området 

lantmäteriteknik
• tillämpa metod för insamling, bearbetning, tolkning och analys inom området 

lantmäteriteknik
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• reflektera och analysera över lantmäteriteknik kopplat till fastigheters 

markanvändning och skydd av natur och bebyggd miljö med avseende på ekologisk, 
social och ekonomiskt hållbar utveckling

• förhålla sig till egna val av metod vid framställan av studie och dess praktiska 
tillämpbarhet och etik inom lantmäteriteknik

• reflektera över valda undersökningens relevans, tillämpbarhet och relevans inom 
samhällsbyggnadsteknik

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
HUL100-Hållbar utveckling för lantmätare och
PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad och
FHR203-Fastighetsrätt eller
 MOM200-Mark- och miljörätt eller motsvarande.
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Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig synopsis 1 hp.
Skriftlig rapport i grupp 4,5 hp.
Opponering och aktivt deltagande i seminarium 2 hp.

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar, rapportskrivning och seminarier:
• Fördjupning av kunskap inom hållbar samhällsbyggnadsteknik
• Fördjupning inom lantmäteriteknik med inriktning mot hållbar markanvändning och 

miljö
• Fördjupning av fastighetsteknik kopplat till markanvändningsplanering och 

samhällsbyggande
• Fördjupning av naturresursfrågor och miljöfrågor utifrån ett fastighetstekniskt 

perspektiv
• Vetenskaplig metod och problemställningar länkad till egen studie inom 

lantmäteriteknik
• Kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling och analys av data inom 

lantmäteriteknik
• Reflektion kring markanvändning, skydd av natur och bebyggelse med avseende på 

ekologiska och ekonomiska aspekter inom ramen för hållbar 
samhällsbyggnadsteknik

• Reflektion kring lantmäteriteknik med inriktning mot markanvändning, skydd av 
natur och bebyggelse i samhällsbyggnadsprocessen

• Reflektion om naturgivna förutsättningar vid samhällsbyggnad och 
samhällsplanering inom ramen för lantmäteriteknik

• Reflektion kring samhällsbyggnadsteknik i relation till juridiskt ramverk och 
myndighetsutövning

Övriga föreskrifter
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
HSF400

Nivå
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Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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