Naturvetenskapliga fakulteten

MNXC01, Naturvetenskap: Miljörätt, 15 högskolepoäng
Science: Environmental Law, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 201601-18 att gälla från och med 2016-07-01, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen är en valbar kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidat- eller
masterexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att den studerande skall bli förtrogen med de juridiska
systemen på miljöområdet.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• redogöra för de viktigaste rättsreglerna inom svensk miljörätt
• beskriva de viktigaste reglerna på miljöområdet inom EU-rätten och annan
internationell rätt
• förklara den grundläggande rättssystematiken på miljöområdet

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• identifiera relevanta juridiska frågeställningar på miljöområdet
• analysera juridiska problem som miljörättsliga frågeställningar ger upphov till
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•
•
•
•

finna de adekvata juridiska reglerna
redovisa och kommunicera förståelse av miljörättsligt relevanta lagtexter
föreslå adekvata lösningar på juridiska problem inom miljörätt
muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera aktuella juridiska
frågeställningar inom miljörättsområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• bedöma konsekvenserna av miljörättsliga problem
• visa insikt om miljörättens roll i samhället
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Kursens innehåll
Kursen omfattar lagstiftning om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt
skydd för naturmiljön. Utöver lagarnas formella innehåll studeras myndigheternas
uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen. Reglerna om tillsyn ägnas
särskild uppmärksamhet. Vidare studeras kommuners, företags och enskildas åtgärder
med anledning av lagstiftningen. Kursen innehåller även en orientering om
skadestånd för miljöstörningar samt övriga sanktioner på miljörättens område. EU:s
miljörätt och centrala konventioner inom den internationella miljörätten studeras
översiktligt.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten och seminarier.
Projektarbetena utförs i grupp och arbetena redovisas skriftligen och presenteras
muntligen vid ett seminarium. Grupperna skall även opponera på en annan grupps
projektarbete. Deltagande i projektarbete och seminarier samt därmed integrerad
undervisning är obligatoriskt.

Kursens examination
Examination sker genom aktivt deltagande i projektarbete och seminarier samt
deltagande i skriftlig tentamen vid kursens slut.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare
tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen samt godkända
obligatoriska moment. Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 hp naturvetenskapliga studier.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med MNXN01 Miljörätt
för naturvetare 15 hp, MVEC11 Miljörätt för miljövetare, 15 hp eller MVEC18
Miljörätt för miljövetare 15 hp.
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Prov/moment för kursen MNXC01, Naturvetenskap: Miljörätt
Gäller från V17
1601 Tentamen, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1602 Projekt, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

