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Huvudområde Lantmäteriteknik

Ämnesgrupp Geografisk informationsteknik och lantmäteri

Utbildningsområde Tekniska området 50.0 %
Samhällsvetenskapliga området 50.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.	analysera och presentera vilka rättsliga åtgärder i form av t ex planer, tillstånd,
rättighetsupplåtelser m m som fordras för att genomföra komplicerade markåtkomstprojekt
2.	förklara och analysera/relatera förrättningslantmätarrollen (markförhandlarrollen)
3.	planera och genomföra strukturerad och situationsanpassad lantmäteriförrättning
4.	förbereda och genomföra förhandling och medling i enklare tvister.

Kursens innehåll Hantering av komplicerade tvångsförrättningar
Lantmätarens roll
Processplanering
Markåtkomst
Ersättningsbeslut
Lagtext förarbeten, rättspraxis, doktrin
Fastighetsinformation
Överklagande
Ombud och gode män i förrättning
Värderingstekniskt sakkunnig i förrättning
Förhandlingsledning/kommunikation
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Konflikthantering

Undervisning Föreläsningar, övningar och seminarium

Förkunskaper Fastighetsvärdering 1 7,5 hp, Fastighetsbildningsteknik II 7,5 hp och Markåtkomst och
ersättning 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Inlämningsuppgift och seminarium

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   Inlämningsuppgift 5 hp Betyg: AF

0020   Seminarium 2,5 hp Betyg: UG


