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Hållbar samhällsbyggnad, grundkurs, 7,5 hp
Sustainable Urban and Rural Planning and Environmental Law, Basic Level, 7,5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2020-05-06
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H20
____________________________________________________________________________

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten visa kunskap och förståelse om:
• de lagsystem som reglerar och styr markanvändning och byggande i Sverige
• olika myndigheters befogenheter och ansvar i beslut rörande markanvändning och 

byggande
• lagsystem som reglerar skydd av natur och bebyggd miljö

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• tillämpa relevanta delar av lagsystem för markanvändning och byggande på olika 

typer av fall
• tolka och analysera planhandlingar i form av digitalt och analogt material
• med hjälp av rättsfall och förarbeten analysera och förklara skriftligt och muntligt 

hur en rättsregel skall tillämpas

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• reflektera över olika kategorier av planer med avseende på ekologisk, social och 

ekonomiskt hållbar utveckling
• reflektera över hur lagsystemen styr markanvändning och byggande
• förhålla sig till hållbar utveckling ur ett samhällsbyggnadsperspektiv med avseende 

på markanvändning och byggande

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
FHR203-Fastighetsrätt och
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GIS101-Geografiska informationssystem och
HUL100-Hållbar utveckling för lantmätare och
PIH200-Planeringsteori med inriktning mot hållbar stadsbyggnad eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell salstentamen. Skriftlig individuell rapport med aktivt deltagande i 
seminarier. Skriftlig individuell rapport.

Kursens innehåll
I kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar:
• Syfte och huvuddrag i Miljöbalken.
• Miljölbalkens markreglerande bestämmelser. 
• Syfte och huvuddrag i PBL.
• Översiktsplan.
• Introduktion till detaljplan och bygglov.
• Övrig relevant lagstiftning som Väglagen, Lag om byggande av järnväg, Skogsvårdslagen, 
Kulturmiljölagen, Lag om allmänna vattentjänster mm.
• Hållbart Samhällsbyggande ur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.
• Myndighetsroller i markanvändningsplanering, samhällsbyggande och bevarande av natur 
och bebyggelse.
• Reflektion kring kunskap utifrån AIL-perspektiv.

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.

Överlappar annan kurs

MOM200, Mark- och miljörätt 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.
MOM210, Mark- och miljörätt 7,5 hp överlappar med 7,5 hp.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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