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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten visa kunskap och förståelse om
• teoretiska och praktiska utgångspunkter i det svenska systemet för markåtkomst och 

ersättning
• metoder, förutsättningar och vilkor för fastighetsbildning och fastighetssamverkan
• markåtkomstens roll och betydelse för samhällsbyggnadsprocessen
• förhandlingsteori inom lantmäteriteknik och förhandlingsmetoder vid markåtkomst, 

rådighetsinskränkningar och ersättning
• metoder för avtalsskrivning inom områdena markåtkomst, rådighetsinskränkningar 

och ersättning
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• tillämpa lagstiftning inom markåtkomst, fastighetsbildning, fastighetssamverkan, 

fastighetsbestämning och ersättning
• analysera rättsregler, rättsfall och tillämpa rättspraxis med inriktning mot 

markåtkomst, fastighetsbildning, fastighetssamverkan, fastighetsbestämning och 
ersättning

• praktiskt förbereda och genomföra verklighetsbaserade förhandlingsspel samt 
framställa avtal inom markåtkomst, fastighetsbildning, fastighetssamverkan, 
fastighetsbestämning och ersättning

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• reflektera över markåtkomstens och ersättningssystemets roll och betydelse i 

samhällsbyggnadsprocessen
• reflektera över begreppen värderingsrätt och praktisk intrångsvärdering
• förhålla sig till egna val och metoder vid verklighetsbaserad förhandling samt 

reflektera över förhandlingssituationer i relation till tvångssituationer vid 
markåtkomst och ersättning

• reflektera kring etik, moral och bemötande av människor i förhandlingssituationer 
utifrån en opartisk och objektiv myndighetsroll i förhållande till sakägare, 
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innefattande konflikthantering och medling inom samhällsbyggnadsprocessen.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
GFT200-Grundläggande fastighetsbildningsteknik och
DOB400-Detaljplan och bygglov och
FTL200-Fastighetsvärderingsteknik för lantmätare och
HSG400-Hållbar samhällsbyggnad, grundkurs eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Skriftlig individuell tentamen

Kursens innehåll
Markåtkomst och ersättning för bostäder och verksamheter samt infrastruktur såsom vatten- 
och avlopp, vägar, järnvägar och kraftledningar, i relation till fastigheter och fastighetsägare.
Ersättning vid markåtkomst, fastighetsbildning och fastighetssamverkan.
Studier och analys av vetenskapliga artiklar och rättsfall inom markåtkomst och ersättning 
inom ramen för lantmäteriteknik.
Värderingsmetoder vid markåtkomst som grund för ersättning.
Reflektion kring markåtkomst, fastighetsbildning, fastighetssamverkan, fastighetsbestämning 
och ersättning inom samhällsbyggnadsprocessen.
Förhandlingsteorier och förhandlingsmetoder inom markåtkomst och ersättning.
Verklighetsbaserade förhandlingsspel inom markåtkomst och ersättning.
Metoder för avtalsskrivning i samband med markåtkomst inom samhällsbyggnad och 
plangenomförande. (Exempelvis gatubreddning, servitut, ledningsrätt, 
gemensamhetsanläggning, tomtbildning.)
Analys och reflektion av konfliktsituationer samt hantering av konflikter och tvistigheter 
inom markåtkomst och ersättning.
Rättspraxis och praktiska konsekvenser av fastighetsbildning, fastighetssamverkan och 
fastighetsbestämning.
Reflektion kring överenskommelser i frivilliga förhandlingar som alternativ till tvångsregler i 
olika lagstiftningar i olika markåtkomstsituationer i relation till olika yrkesroller reflektion 
kring etik, moral och bemötande av människor i förhandlingssituationer inom markåtkomst 
och ersättningi relation till yrkesroll.
Ordinära rättsmedel (överklagan) och extraordinära rättsmedel (resning, domvilla, försutten 
tid) verklighetsnära fastighetsbildning och fastighetssamverkan samt förvaltning av 
gemensamhetsanläggningar.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd eller Godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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.

Överlappar annan kurs
MFS110
FFT400, Fördjupad fastighetsbildningsteknik 10 hp överlappar med 5 hp.
MAR401, Markåtkomst och ersättning 10 hp överlappar med 10 hp.

Nivå
Grundnivå

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

Huvudområde(n)
Lantmäteriteknik
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