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Mål Efter att ha gått kursen ska kursdeltagarna:
- förstå de olika aktörernas roller på den svenska fastighetsmarknaden.
- ha fått kunskaper om de vanligaste värderingsmetoderna och besiktningsteknikerna.
- förstå och kunna analysera förutsättningarna för värdering av småhus och bostadsrätter.
- praktiskt kunna tillämpa de vanligaste värderingteorierna och värderingsmetoderna genom
att utföra och formulera en värdering av ett småhus.

Kursens innehåll Med fokus på småhus och bostadsrätter behandlar kursen följande innehåll:
- Värdeteori, vad är det?
- Levnads- och bostadsförhållanden förr och nu.
- Fastighetsmarknaden.
- Marknadsanalys.
- Värderingssituationer; överlåtelse och innehavarsituation
- Värderingsbegrepp; marknadsvärde och tekniskt nuvärde.
- Värderingsmetoder; ortpris-, intäkts/kostnads- och produktionskostnadsmetoder
- Besiktningsteknik
- Fastighetstaxering

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=FE001U&revisionId=2516&lang=sv
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Undervisning Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Förkunskaper Ekonomisk styrning och analys A, 7,5 hp. Byggnadsteknik A rekommenderas men utgör inget
formellt krav.

Examinationsform Examination på kursen sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

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

Begränsningar Kursen anordnas som uppdragsutbildning, d.v.s. utbildning som anordnas mot avgift från
annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser. För deltagande krävs att avtal
om avgifter m.m. träffats mellan Högskolan och uppdragsgivaren. Enligt förordningen om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska uppdraget avse personalutbildning.
Särskilda regler gäller om uppdragsgivaren är offentlig myndighet eller motsvarande. Se hela
regelverket i SFS 2002:760, ändr. 2007:424.

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0020   Övningsuppgifter 3 hp Betyg: UG

0030   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF


