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Lantmäteriteknik
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Utbildningsområde

Samhällsvetenskapliga området 20.0 %
Tekniska området 80.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.redogöra för vilka aktörer och aktiviteter som är väsentliga inom samhällsbyggnad
2.identifiera statens, kommunens och näringslivets roller, kommunernas ekonomi och
organisation
3.beskriva markanvändning generellt, infrastruktur och annan markåtkomst
4.diskutera tekniska aspekter av infrastruktur inklusive datahantering
5.redovisa de lagregler som styr planering samt tillstånds- och genomförandefrågor vid
exploateringsprojekt
6.analysera juridiska och ekonomiska frågeställningar för samhällets utveckling
7.förklara hållbara aspekter kopplade till samhällsbyggnad.

Kursens innehåll

Analys av samhällsutveckling
Praktiska delar av markexploatering så som exploaterings-, köpe- och markupplåtelseavtal
Exploateringskalkyler
Geodatahantering och infrastruktur vid samhällsbyggande
Aktuell lagstiftning som berör samhällsbyggande
Tekniska, ekonomiska, organisatoriska, miljö-, sociala, demokratiska och etiska aspekter
kopplade till samhällsbyggnad.

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete, seminarium och studiebesök.

Förkunskaper

Juridisk översiktskurs, 15 hp eller Fastighetsbildningsteknik I, 7,5 hp eller motsvarande.

Examinationsform

Skriftlig tentamen, projektarbete och seminarium.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

4 hp

Betyg: AF

0020 Projektarbete

2 hp

Betyg: UG

1,5 hp

Betyg: UG

0030 Seminarium

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

