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Högskolepoäng

7,5 hp

Huvudområde

Lantmäteriteknik

Ämnesgrupp

Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Utbildningsområde

Tekniska området 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.motivera och utveckla varför tvångsförvärv kan legitimeras
2.tillämpa olika metoder som används för att bestämma markåtkomst och ersättning vid olika
ersättningssituationer
3.granska och analysera andras värderingar.

Kursens innehåll

Markåtkomst utan överenskommelse/avtal - markåtkomstlagstiftning
Ersättningsprinciper för markåtkomst i jordbruk (vägar, ledningar m m)
Ersättningsprinciper för markåtkomst i skogsbruk (vägar, ledningar m m)
Ersättningsprinciper inom detaljplan och annan tomtmark
Övriga skador
Miljöskador
Skadestånd
Vinstfördelning

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och självständigt arbete

Förkunskaper

Fastighetsvärdering 1 7,5 hp och Fastighetsbildningsteknik II 7,5 hp eller motsvarande

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.

Examinationsform

Skriftlig tentamen, seminarium och inlämningsuppgift

Betyg

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

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

4 hp

Betyg: AF

0020 Seminarium

1 hp

Betyg: UG

2,5 hp

Betyg: UG

0030 Inlämningsuppgift

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.

