
 1

 

 
 
 
 
 
 

MANUAL FÖR BEBYGGELSEREGISTRET 2.3 
Manual version 2.0 (2013-06-12) 

 



 2

INNEHÅLL 
 
INVENTERING ..................................................................................................................................................... 3 

GRUNDDATA ................................................................................................................................................... 5 
ANLÄGGNINGAR............................................................................................................................................ 7 
BILAGOR .......................................................................................................................................................... 7 
INVENTERINGSHISTORIK............................................................................................................................ 7 
PUBLICERING ................................................................................................................................................. 8 
AJOURHÅLLNING .......................................................................................................................................... 9 
INVENTERINGSKARTA............................................................................................................................... 10 

 
ANLÄGGNING ................................................................................................................................................... 12 

GRUNDDATA ................................................................................................................................................. 12 
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING ................................................................................................................. 13 
MILJÖER OCH RIKSINTRESSEN.............................................................................................................. 13 
ANLÄGGNINGSHISTORIK.......................................................................................................................... 15 
HISTORISKA OCH NUVARANDE KATEGORIER .................................................................................. 15 
HISTORIK ....................................................................................................................................................... 16 
HÄNDELSER OCH UPPHOVSMÄN .......................................................................................................... 16 
KULTURHISTORISK KARAKTERISERING/VÄRDERING/KLASSIFICERING ................................. 19 
REFERENSER OCH ARKIV ........................................................................................................................ 20 
BYGGNADER................................................................................................................................................. 20 
BILAGOR ........................................................................................................................................................ 20 
ANLÄGGNINGSKARTA............................................................................................................................... 21 

 
BYGGNAD .......................................................................................................................................................... 22 

GRUNDDATA ................................................................................................................................................. 24 
BYGGNADSHISTORIK................................................................................................................................. 25 
HÄNDELSER OCH UPPHOVSMÄN .......................................................................................................... 25 
HISTORISKA OCH NUVARANDE KATEGORIER .................................................................................. 26 
BYGGNADSBESKRIVNING ........................................................................................................................ 29 
KULTURHISTORISK KARAKTERISERING/VÄRDERING/KLASSIFICERING ................................. 31 
BILAGOR ........................................................................................................................................................ 32 

 
APPENDIX .......................................................................................................................................................... 33 

I. BILAGOR ..................................................................................................................................................... 33 
II. DATERING ................................................................................................................................................. 35 
III. REFERENSER.......................................................................................................................................... 35 
IV. REGISTRERING AV PERSONER OCH FÖRETAG .......................................................................... 39 

 
 
 
 



 3

INVENTERING 
 
Bebyggelseregistret (BeBR) är upplagt som en hierarki där Inventering är översta nivån. Den 
innehåller främst uppgifter om förutsättningarna för insamlandet av den kulturhistoriska informationen: 
vad som inventerats, vem som utfört inventeringen, vem som beställt den, när den utfördes etc. 
 
OBSERVERA 
Registreringen är tänkt att ske uppifrån och ned i layouten. Tänk på att den information som 
registrerats försvinner om man passerar en spara-knapp utan att spara. 
 
ATT BÖRJA REGISTRERA 
 

 
Bild 1 
 
Under fliken Registrera finns en lista på de inventeringar du har behörighet att hantera. Listans 
innehåll styrs av vilken institution du jobbar på. Exakt vad du har rätt att göra beror på behörighet och 
om inventeringen i fråga är publicerad eller inte. Klicka på Ny inventering om du vill börja nyregistrera. 
Registreringsformuläret som då öppnas inleds med grunddata om inventeringen. För att komplettera 
eller ändra i en redan publicerad inventering måste du använda ajourhållningsfunktionen (se avsnittet 
Ajourhållning nedan). 
Obligatoriska uppgifter är markerade med röd text och en asterisk (*). 
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Bild 2 
 
Inventeringslistan består av sex kolumner. Klicka på kolumnens namn för att ändra sorteringsordning. 
Namn – Inventeringens namn. Genom att klicka på länken öppnas inventeringen. Om inventeringen 
uppfyller de obligatoriska kraven finns en markering i form av en stjärna framför namnet. 
Län – Det län som inventeringen gäller. 
Kommun – Den kommun som inventeringen gäller. 
Kategori – Anger vilken typ av inventering som registrerats. Inventeringskategorin styr vilka uppgifter 
som är obligatoriska. 
Ansvarig – Den institution som ansvarar för inventeringen och den registrerade informationen. 
Status – Anger vilket läge inventeringen befinner sig i. Följande alternativ finns: 
Godkänd: Inventeringen är publicerad och tillgänglig via den publika söksidan. Man kan bara 
ajourhålla inventeringar som har statusen godkänd. 
Klar att godkänna: Inventeringen har blivit testad och godkänd för publicering, men har ännu inte 
publicerats. 
Under registrering: Inventeringen är öppen och möjlig att registrera i. Ingen tidigare variant av 
inventeringen har publicerats.  
Under ajourhållning: Ajourhållningsinventering. Innebär att en äldre variant av inventeringen finns 
tillgänglig via den publika söksidan. Den äldre varianten finns också i inventeringslistan under samma 
namn som ajourhållningsinventeringen, fast med statusen Godkänd. Se avsnittet Ajourhållning nedan. 
 
Klicka på länken Ny inventering högst upp till höger för att skapa en helt ny inventering. 
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GRUNDDATA 
 

 

Navigeringslist 

Bild 3 
 
Inventeringstyp: Förvalslista över de olika typer av bebyggelse som inventeringen kan innehålla, 
exempelvis byggnadsminnen eller kyrkor. 
 
Namn: Inventeringens namn sätts samman av inventeringstyp, namn och inventeringsår. Eftersom 
inventeringsnamnet måste vara unikt är det bra att ta fasta på det som är specifikt för inventeringen, 
exempelvis vilket område den omfattar. Inventeringsnamnet inleds med inventeringstypen. Tänk därför 
på att formulera namnet så att ordföljden blir naturlig. Exempel: Om inventeringstypen är 
”Byggnadsminnen i” bör namnet specificera vilket område inventeringen omfattar, till exempel 
”Byggnadsminnen i Hultsfreds kn”.   
 
Kategori: Inventeringskategorin styr vilka fält som är obligatoriska att fylla i, inte bara på 
inventeringsnivå utan även för anläggning och byggnad. 
 
Syfte: Fritextfält. Anledningen till varför inventeringen utförts. Om beställaren är en kommun kan till 
exempel syftet med inventeringen vara att få ett underlag för fysisk planering eller bygglovshantering. 
 
Inventeringsperiod, start: Den tidpunkt då inventeringen påbörjades. 
 
Inventeringsperiod, slut: Den tidpunkt då inventeringen avslutades. Se appendix II för 
registreringsinstruktion för datering. 
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Spara för att kunna lägga till 
inventerare, arbetsledare och 
registrerare 

Bild 4 
 
Stift: Stift anges bara för inventeringar av kyrkliga byggnader som ägs och/eller används av Svenska 
Kyrkan. 
 
Beställare: Den institution på vars uppdrag inventeringen utförts. 
 
Inventerande institution: Den institution som utfört inventeringen. Väljs ur förvalslista. 
 
Förvaringsplats: Den institution som förvaltar resultatet av inventeringen. Det kan exempelvis röra 
sig om fotografier, inventeringsprotokoll, underlag eller en sammanställning av den färdiga 
inventeringen. 
 
Publicering: Om inventeringen publicerats anges den uppgiften här. Skriv in titeln på publikationen, 
följt av kommatecken och publiceringsår. 
 
SPARA GRUNDDATA FÖR ATT KUNNA LÄGGA TILL INVENTERARE ETC! 
 
Inventerare, arbetsledare och registrerare väljs ur förvalslistor över personer kopplade till den 
institution som utfört inventeringen. Dessa personer blir härigenom tillgängliga för länkning i sina 
respektive roller på anläggnings- och byggnadsnivå. Klicka på Lägg till för respektive personkategori. 
Sök upp personen genom att fylla i något eller några av namnfälten. Det räcker med att skriva i en 
enstaka bokstav i fältet för att kunna söka. Koppla personen genom att klicka i rutan till vänster om 
personens namn i resultatlistan. 
 
Inventerare: Den/de som utfört inventeringen. 
 
Arbetsledare: Den/de som fungerat som arbetsledare. 
 
Registrerare: Den/de som registrerat uppgifterna i databasen.  
 
SPARA! 
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ANLÄGGNINGAR 
 
 

 

Sök befintlig 
anläggning 

Bild 5 
 
Länkning av befintliga anläggningar, samt nyregistrering. Klicka på Lägg till anläggning. För att koppla 
en befintlig anläggning skriver man in anläggningens namn i sökfälten. Om anläggningen inte finns 
klickar man på Skapa ny anläggning. Registreringsfält för Län, Kommun och Fastighet visas. Se 
avsnittet Anläggning för vidare instruktioner. 
 
 
 
BILAGOR 
 

 
Bild 6 
 
Bilagor är foton, ritningar, planer, textdokument etc. som länkas till det aktuella objektet (exempelvis 
en inventering) för att verifiera eller komplettera den registrerade informationen. Det kan till exempel 
handla om beslut, situationsplaner, fasadritningar etc. De tillåtna filtyperna står uppräknade i 
respektive layout. Tänk på att de länkade bilagorna ska handla om objektet som helhet i så stor 
utsträckning som möjligt. Fotografier som länkas till inventeringen bör till exempel avbilda hela det 
inventerade området, eller åtminstone en väsentlig del av det. Bilder som har enstaka anläggningar 
eller byggnader som motiv ska läggas in på anläggnings- respektive byggnadsnivå. Se appendix I för 
registreringsinstruktion för bilagor och appendix IV för personer/företag.  
 
INVENTERINGSHISTORIK 
 
Under fliken Inventeringshistorik listas de olika versioner av den aktuella inventeringen som finns 
tillgängliga. Historiken är också tillgänglig i statuskolumnen i inventeringslistan. I exemplet nedan finns 
det två stycken versioner av inventeringen: en äldre variant som har statusen godkänd och alltså finns 
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tillgänglig via den publika söksidan, och en ajourhållningsinventering som är under arbete (se avsnittet 
Ajourhållning nedan). Den inventering man tittar på för tillfället saknar länk i namnkolumnen, i fallet 
nedan är vi alltså inne i ajourhållningsinventeringen. När ajourhållningsinventeringen publicerats 
kommer den att byta status till Godkänd och den inventering som tidigare var markerad som Godkänd 
byter status till Historisk. Det går utmärkt att öppna de äldre inventeringsvarianterna men det är bara 
inventeringar som är öppna (markerade Under registrering eller Under ajourhållning) som går att 
arbeta med. Inventeringar som har alla obligatoriska uppgifter ifyllda får en stjärna i namnfältet. 
 

 

Den inventering man är inne i 
för tillfället saknar länk i 
namnfältet 

Den inventering som ligger 
ute publikt har statusen 
godkänd Bild 7 

 
PUBLICERING (EFTER FULLGJORD REGISTRERING PÅ SAMTLIGA NIVÅER) 
 

 
Bild 8 
 
Publicering av inventeringen och därtill hörande anläggningar och byggnader görs på 
inventeringsnivå. Den kan bara utföras av personer som har rätt behörighet (Godkännare). Observera 
att den information som spärrats för publicering genom att nej-alternativet markerats i Visa i RAÄ-
webb inte kommer att publiceras. 
 
För att testa om inventeringen uppfyller obligatoriet öppnar man fliken Publicering och klickar på Testa 
inför godkännande. Om inventeringen uppfyller obligatoriet syns ett meddelande om att inventeringen 
är klar att godkänna. Fortsätt registrera genom att klicka på knappen Tillbaka till inventeringen. När 
man klickat på knappen Klar att godkänna kan bara de med godkännarbehörighet öppna upp 
inventeringen igen. Om inventeringen inte uppfyller obligatoriet får man istället meddelandet 
Inventeringen saknar obligatoriska uppgifter. Klicka då på Tillbaka till inventeringen för att fortsätta 
registrera. 
 
Godkännaren kan öppna en inventering med statusen Klar att godkänna genom att klicka på någon av 
knapparna Registrering eller Ajourhållning, beroende på om det är en helt ny inventering eller en 
ajourhållningsinventering. Inventeringen blir då tillgänglig för både registrerare och godkännare att 
arbeta vidare med. 
 
För att kontrollera hur det publicerade materialet visas på webben kan man söka upp inventeringen i 
Bebyggelseregistrets publika version. 
 
VIKTIGT! Det ställs stora krav på kvaliteten på den information som läggs in i Bebyggelseregistret. När 
informationen väl offentliggjorts är den allmän, så till vida att den till exempel kan användas som 
underlag för olika typer av bedömningar och beslut. Genom ajourhållningsfunktionen är det nu lättare 
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att registrera och kvalitetssäkra en del av en inventering, publicera den och fortsätta registreringen vid 
ett senare tillfälle. 
 
AJOURHÅLLNING 
 
Ajourhållningsfunktionen ger möjlighet att komplettera och ändra informationen i en redan publicerad 
inventering. Det gör det lätt att registrera en del av en inventering, publicera informationen och sedan 
återuppta registreringen vid ett senare tillfälle (se exemplet nedan). Eftersom den som har 
godkännarbehörighet kan skapa och publicera ajourhållningsinventeringen är de registrerande 
institutionerna inte längre beroende av att BeBR gruppen låser upp eller publicerar, vilket ger 
registerförarna en större frihet. Den största fördelen är dock att den information som en gång godkänts 
och publicerats inte tas bort från den publika sidan förrän en ny variant av inventeringen publiceras.  
 
Observera att enbart information som samlats in under inventeringsperioden ska registreras i 
inventeringen. Om man samlat in information vid ett senare tillfälle än den angivna 
inventeringsperioden ska man registrera en helt ny inventering och inte använda 
ajourhållningsfunktionen. Anledningen till detta är att man ofta vill kunna följa en 
anläggnings/byggnads status över tid, vilket man inte kan göra om äldre uppgifter hela tiden revideras 
och försvinner. Se avsnittet Inventeringshistorik. 
 
Man bör vara försiktig med att använda ajourhållningsfunktionen för att göra små ändringar, eftersom 
alla publicerade varianter av inventeringen sparas i historiken och följaktligen belastar databasen. 
Passa gärna på att göra en översyn/kvalitetssäkring av inventeringen som helhet innan du publicerar 
en ny ajourhållningsinventering. I och med att den senast publicerade inventeringen alltid finns 
tillgänglig publikt är det upp till registerföraren att bestämma hur viktigt det är att de uppdaterade 
uppgifterna publiceras. En ajourhållningsinventering kan alltså vara öppen under längre tid utan att det 
får lika stora konsekvenser som tidigare då all information drogs tillbaka från det publika läget när en 
inventering öppnades för att ändras eller kompletteras. Detta ska förstås vägas mot behovet av att den 
information som finns ute publikt är uppdaterad. 
 
BeBR gruppen kan utföra mindre ändringar i publicerade inventeringar, till exempel stavfel, mindre 
felregistreringar osv. Beskriv i så fall vad ni vill ändra i ett mejl till supporten bebygg@raa.se så utför vi 
ändringarna på ert uppdrag så snart som möjligt. 
 
Exempel: En inventering har genomförts under åren 1990-1995. Eftersom inventeringen är väldigt 
omfattande blir man tvungen att dela upp registreringen på två omgångar, med ett halvårs mellanrum. 
Ajourhållningsfunktionen innebär att registreraren kan registrera den första omgången och be 
godkännaren publicera det material som lagts in så att det blir tillgängligt via den publika söksidan. När 
nästa registreringsomgång ska börja kan godkännaren själv skapa en ajourhållningsinventering (en 
exakt kopia av den ursprungliga) och fortsätta registreringen. Den tidigare publicerade inventeringen 
ligger kvar publikt under tiden som man arbetar i ajourhållningsinventeringen. När den andra 
registreringsomgången är klar publiceras ajourhållningsinventeringen på vanligt sätt. Den nya 
versionen innehåller då både den äldre informationen och den nyregistrerade. 
Ajourhållningsinventeringen får då statusen Godkänd i inventeringslistan, och den tidigare publicerade 
inventeringen får statusen Historisk.  
 
ATT SKAPA EN AJOURHÅLLNINGSINVENTERING 
 
Observera att endast användare med godkännarbehörighet kan skapa och publicera en 
ajourhållningsinventering.  
 
Klicka på rubriken Registrera för att komma till inventeringslistan. Sök upp den inventering du vill 
komplettera eller ändra i. Endast inventeringar med statusen Godkänd kan ajourhållas. När du hittat 
rätt inventering öppnar du den genom att klicka på länken i namnkolumnen. Under fliken Publicering 
finns knappen Ajourhållning (se bild 9b). Det finns även en länk längst upp till höger på sidan (se bild 
9a). Genom att klicka på länken öppnas publiceringsfliken. Använd därefter knappen Ajourhållning för 
att skapa en ajourhållningsinventering. 
 

mailto:bebygg@raa.se
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Bild 9a. Genom att klicka på länken öppnas publiceringsfliken. 
 

 
Bild 9b. Klicka på Ajourhållning för att skapa en ajourhållningsinventering. 
 
Genom att klicka på den skapas en exakt kopia av den aktuella inventeringen. Beroende på 
inventeringens storlek kan detta ta en stund. Var noga med att låta datorn arbeta klart. Så fort 
ajourhållningsinventeringen skapats är den öppen och klar att arbeta med. Funktionalitet och 
regelverk för den nya inventeringen är exakt desamma som för den ursprungliga. 
 
Om ajourhållningsknappen är inaktiv finns det redan en ajourhållningsinventering öppen för den 
aktuella inventeringen. Gå till fliken Inventeringshistorik (se stycket Inventeringshistorik ovan) och 
klicka på den inventering som har statusen Under ajourhållning. Ajourhållningsinventeringen finns 
också i den totala listan över inventeringar som du har behörighet att arbeta med. 
 
ATT PUBLICERA EN AJOURHÅLLNINGSINVENTERING 
 
Publicering går till på samma sätt för alla inventeringar (se utförlig beskrivning i avsnittet Publicering 
ovan). Gå in under fliken Publicering på inventeringsnivån och klicka på knappen Testa inför 
godkännande. Om inventeringen uppfyller obligatoriet blir knappen Godkänn aktiv. Så snart man 
klickat på Godkänn tillgängliggörs informationen på den publika söksidan. 
 
INVENTERINGSKARTA 
 
Inventeringskartan visar de byggnader som registrerats i inventeringen och i registret som helhet, 
förutsatt att det registrerats koordinatsatta byggnader. Dessa visas som vita hussymboler. Högst uppe 
i kartans högra hörn finns, förutom zoom- och panoreringsverktyg, även ett plustecken. Genom att 
klicka på det får man möjlighet att välja vilka kartlager man vill visa. Lagret Byggnader (i aktuell 
inventering) är alltså de vita hussymbolerna. Lagret Byggnader (i registret) syftar på samtliga 
byggnader som finns i BeBR. Dessa visas som röda hussymboler. 
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Röda hussymboler markerar de 
byggnader som finns i registret. 

Tänd och släck de olika 
kartlagren med hjälp av 
kartlagerlistan 

Vita hussymboler markerar de 
byggnader som ingår i den aktuella 
inventeringen 

Bild 10 
 
Man kan zooma in och ut i kartan genom att använda + och – symbolerna i kartans övre vänstra hörn. 
Man kan också zooma in genom att dubbelklicka direkt i kartan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

ANLÄGGNING 
 
En anläggning är, i normalfallet, en samlad byggnadsmiljö där de ingående byggnaderna har ett 
inbördes funktionellt samband. Det kan till exempel handla om en bondgård, en befästning eller ett 
bruk. I vissa fall kan man behöva registrera en enstaka byggnad som en anläggning, exempelvis om 
byggnadskroppen är omfattande sett till storlek eller funktion, eller inte har något tydligt funktionellt 
samband med omgivande bebyggelse. Det kan till exempel vara ett rådhus, ett vattentorn eller ett 
flerbostadshus. En anläggning kan ingå i en annan anläggning, till exempel en bruksherrgård i ett 
bruk.  
Grundregeln är att det som berör anläggningen som helhet registreras på anläggningsnivå och det 
som berör byggnaden registreras på byggnadsnivå. 
 
OBSERVERA 
Registreringen är tänkt att ske uppifrån och ned i layouten. Tänk på att den information som 
registrerats försvinner om man passerar en spara-knapp utan att spara. 
 
REGISTRERING 
Klicka på Lägg till anläggning. För att koppla en befintlig anläggning skriver man in anläggningens 
namn i sökfälten. Om anläggningen inte finns klickar man på Skapa ny anläggning (Se bild 5). 
Registreringsfält för Län, Kommun och Fastighet visas. 
 
GRUNDDATA 
 

 
Bild 11 
 
Fälten Län, Kommun och Fastighet anger var någonstans anläggningen är belägen. Län och 
Kommun är förvalsfält; Fastighet är ett fritextfält. Om anläggningen sträcker sig över flera fastigheter 
skriver man in samtliga i fastighetsfältet och skiljer dem åt med kommatecken och mellanslag. Det 
som registreras i fastighetsfältet måste vara unikt för att kunna sparas. 
 
SPARA 
Anläggningens övriga sektioner fälls ut. Klicka på Lägg till namn. 
 

 
Bild 12 
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Namn: Om anläggningen har ett allmänt vedertaget namn läggs det in i namnfältet. Observera att 
namnet ska syfta på anläggningen som helhet. I de fall anläggningsnamnet överensstämmer med 
namnet på någon av de byggnader som ingår i anläggningen, bör man för sökbarhetens skull 
registrera namnet på båda nivåerna. Utnyttja gärna möjligheten att registrera flera namn, exempelvis 
för att göra lokala benämningar eller äldre namn sökbara. Namn som är i bruk vid tidpunkten för 
registreringen markeras som ”aktuella”. 
 
SPARA och använd sedan navigeringslisten till vänster för att återvända till anläggningen. 
 
ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
 

 
Bild 13 
 
Inventeringsdatum: Det datum då inventeraren var på plats och inhämtade de uppgifter som ligger till 
grund för beskrivningen. Dateringen kan antingen skrivas in i fritext eller väljas i kalenderfältet till 
höger. Exakt datum eller månad är möjligt att registrera. Observera att man måste registrera ett 
fullständigt datum i kalenderfältet, även om man väljer alternativet månad. Det är dock bara år och 
månad som visas när uppgifterna sparats. Se appendix II för registreringsinstruktion. 
 
Beskrivning: En redogörelse för anläggningens nuvarande status, med tyngdpunkt på det fysiska 
utseendet, samspelet mellan olika byggnaders utformning och/eller funktion inom anläggningen, eller 
andra uppgifter som beskriver anläggningen som helhet. Observera att uppgifter om de enskilda 
byggnaderna i huvudsak registreras på byggnadsnivå. 
 
Visa i RAÄ-webb: Här anges om texten i beskrivningsfältet ska läggas ut på Internet eller inte. 
Alternativet Ja är förvalt. 
 
SPARA 
 
Inventerare: Klicka på ”Lägg till inventerare” för att få upp en förvalslista över de inventerare och 
arbetsledare som registrerats på inventeringsnivå. Välj genom att klicka i rutan vid respektive persons 
namn. 
 
MILJÖER OCH RIKSINTRESSEN 
 
Riksintresse 
Riksintresse är en frivillig uppgift. Klicka på ”Lägg till riksintresse” för att få fram en förvalslista att välja 
ur. Listan är anpassad till det län man registrerar i. 
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Miljö 
Miljö definieras i BeBR som ett område med ett visst fysiskt och/eller funktionellt samband. Det kan till 
exempel handla om ett egnahemsområde, en industrimiljö eller en by. Miljön kan omfatta en eller flera 
anläggningar och är på så sätt överordnad anläggningsbegreppet. 
Klicka på Lägg till miljö. Sök efter befintliga miljöer i sökfältet. Om miljön inte finns klickar du på Skapa 
ny miljö uppe till höger för att nyregistrera. Observera att man kan koppla flera olika miljöer till en 
anläggning. 
 

 
Bild 14. Registreringsfält för miljö. 
 
Län: Förvalt. 
 
Kommun: Förvalslista. Listan styrs av tidigare registrerad information. 
 
Namn: Uppgift om namn är obligatorisk, och namnet ska vara unikt. Om det finns ett allmänt 
vedertaget namn på den aktuella miljön registreras detta. Om inget namn finns formuleras ett 
beskrivande namn som i så hög grad som möjligt speglar grunden för miljöns begränsning, till 
exempel verksamhet och geografisk belägenhet. Exempel: ”Industriområde på västra Kungsholmen” 
 
Landskap: Förvalslista.  
 
Socken: Förvalslista. Listan styrs av vilket landskap som valts i fältet ovanför. 
 
SPARA FÖR ATT KUNNA LÄGGA TILL KATEGORI 
 
Kategori: Kategorierna är baserade på den indelning i landskaps- och miljötyper som tillämpas av 
Riksantikvarieämbetet vid beskrivning av områden av riksintresse för kulturminnesvården. Den 
registrerade kategorin ska beskriva nuläget.  
 
Beskrivning: Beskrivningsfältet används för att i klartext beskriva miljön som helhet, d.v.s. de 
förhållanden och samband som definierar miljön, dess historiska utveckling etc. 
 
Bilagor: Se appendix I för registreringsinstruktion. 
 
SPARA 
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ANLÄGGNINGSHISTORIK 
 
Anläggningshistoriken är en beskrivning av hur anläggningen har kommit till, hur sambandet mellan de 
i anläggningen ingående delarna har uppstått och utvecklats, historiskt och fram till idag. 
Beskrivningen görs i flera steg; Genom att definiera de olika verksamheter som finns, och har funnits, i 
anläggningen (anläggningskategorier), registrera de olika händelser som bidragit till anläggningens 
utveckling (Händelser och upphovsmän) samt genom att beskriva skeendet i fritext (Historik). 
 

 
Bild 15 
 
HISTORISKA OCH NUVARANDE KATEGORIER 
Kategorierna betecknar den verksamhet som byggnaden/anläggningen formats för att innehålla. 
Genom ombyggnader och andra fysiska förändringar kan objektet ha anpassats till andra typer av 
verksamheter under årens gång. Den ursprungliga historiska kategorin är den verksamhet som 
objektet utformades för att hysa när det först uppfördes.  
Den nuvarande kategorin anger vilken typ av verksamhet som objektet hyser i nuläget (vid 
inventeringstillfället). Jämför med Dagens användning på byggnadsnivå.  
Kategorierna registreras på samma sätt i BeBR oavsett registreringsnivå. Det är möjligt att registrera 
flera olika kategorier på varje nivå. 
 
Klicka på Lägg till kategori (historisk eller nuvarande). Följande fält öppnas i registreringslayouten: 
 

 
Bild 16 
 
Kategori: Förvalslista. Anger vilken typ av bebyggelse som finns i anläggningen. Vissa kategorier kan 
anges i två olika steg: över- och underkategori. Det finns inget tvång att gå ner till en underliggande 
nivå. Registrera endast de kategorier som är relevanta för anläggningen som helhet. 
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Huvudgrupp: Huvudgrupp anger den övergripande verksamhetstypen för den valda kategorin. I 
normalfallet skulle exempelvis kategorin Bondgård ligga under huvudgruppen Jordbruk. Det finns dock 
ingen koppling i databasen mellan kategori och huvudgrupp, vilket betyder att man kan välja att 
kombinera vilken kategori som helst med valfri huvudgrupp. Därför krävs att man på respektive nivå, 
(byggnads- eller anläggningsnivå) gör en bedömning av vilken huvudgrupp som är den dominerande 
för just den specifika anläggningen eller byggnaden.  
 
Grundregel: En anläggning kan innehålla flera olika verksamheter. Observera att man måste ha ett 
helhetsperspektiv och främst registrera de verksamheter (kategorier) som är av övergripande vikt för 
anläggningen. Gå därför inte in på enskilda verksamheter i respektive byggnad (detta görs på 
byggnadsnivå). Huvudgrupp väljs utifrån den verksamhet som kan sägas dominera anläggningen. 
Exempel: En anläggning innehåller kategorierna kyrka, fabrik och bostad. Fabriken bedöms vara den 
dominerande kategorin i anläggningen och därför registreras Industri som huvudgrupp även för de 
övriga kategorierna. 
 
Osäker: Här anges en värdering av källorna som uppgiften hämtats ifrån. I de fall det finns tvivel på att 
en viss verksamhet verkligen har funnits i anläggningen markeras alternativet Ja.  
 
Ursprunglig: Markera att kategorin är ursprunglig om verksamheten var planerad vid byggnadens 
uppförande och därför kan sägas ha påverkat byggnadens utformning. Detta anges inte för 
Nuvarande kategori. 
 
SPARA 
Registreringen du har gjort visas i layoutens nederkant. Återvänd till Anläggningen genom att klicka på 
anläggningsikonen i navigeringslisten till vänster. 
 
HISTORIK 
Fritextfält för beskrivning av anläggningens historia. Tänk på att börja med ett övergripande perspektiv 
för att sen gå mer och mer in på detaljer. Notera också att historik som berör anläggningens enskilda 
byggnader ska registreras på byggnadsnivå. 
 
HÄNDELSER OCH UPPHOVSMÄN 
Klicka på Lägg till händelse för att registrera viktiga händelser i anläggningens historia. Händelser som 
rör enskilda byggnader registreras på byggnadsnivå. 
 



 17

 
Bild 17 
 
Anläggningshändelse: Förvalslista.  
 
År fr.o.m. och År t.o.m.: Den tidpunkt eller tidsperiod då händelsen ägde rum. Se appendix II för 
registreringsinstruktion. 
 
Belagt: Förvalslista. Här anges om källorna för dateringen anses så tillförlitliga att man kan anse att 
tidpunkten är belagd. Om uppgiften är ungefärlig väljer man Uppskattad. 
 
Åtgärd: Fritextfält för närmare beskrivning av händelsen. Det kan till exempel handla om att utvidga 
resonemanget kring varför händelsen ägde rum vid just den här tidpunkten, eller varför den kom till 
stånd överhuvudtaget. 
 
SPARA FÖR ATT KUNNA LÄGGA TILL REFERENSER OCH UPPHOVSMÄN 
 
Referens 
Referenser används för att hänvisa till källor varifrån man hämtat uppgifterna som registrerats om 
personen/företaget, men kan också hänvisa till källor för kompletterande information som kan vara 
värdefull, exempelvis för identifiering av personer. Observera att den här referensen är knuten till 
händelsen. Se appendix III för registreringsinstruktion för referenser. 
 
Upphovsmän 
Personer och/eller företag som haft en aktiv roll vid händelsen. Genom att klicka på Lägg till 
upphovsman får man upp fält för att kunna söka på personer/företag som redan finns i registret. Om 
upphovsmannen man söker inte finns klickar man på Skapa ny upphovsman. Se appendix IV för 
registreringsinstruktion. 
 
Lagskydd 
Klicka på Lägg till lagskydd. 
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Bild 18 
 
Lagskyddstyp: I listan över lagskyddstyper anges vilken typ av lagskydd som gäller för anläggningen. 
Det kan till exempel handla om ett enskilt byggnadsminne (3 kap. kulturminneslagen) eller skydd enligt 
Plan- och bygglagen. Man kan också registrera hävda lagskydd här. 
 
Skyddsformtyp: Här specificeras lagskyddet för kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. 
kulturminneslagen. Fältet aktiveras endast för denna lagskyddstyp. Huruvida det råder tillståndsplikt 
eller inte beror på när kyrkan är uppförd. 
 
Beslutsdatum: Det datum då beslut om lagskyddet togs. 
 
Aktuellt: Markera Ja eller Nej för att ange om lagskyddet är aktuellt eller inte. 
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KULTURHISTORISK KARAKTERISERING/VÄRDERING/KLASSIFICERING 
 
De värderingsmodeller som används härrör från Axel Unnerbäcks bok Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse (ISBN: 91-7209-251-3) och Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor 
(ISBN:91-7209-245-9), båda utgivna av Riksantikvarieämbetet. Dessutom kan man ange värdering 
enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem.  
 

 
 
Bild 19 
 
Gradering: Förvalslista. För kyrkor används Karakterisering och bedömning. För profan bebyggelse 
kan man välja mellan Tillmäts särskilt kulturhistorisk värde eller Tillmäts ej kulturhistoriskt värde. 
 
Klassificering: Förvalslista. Färgkoder hämtade från Stockholms stadsmuseums 
klassificeringssystem. För mer information se Stockholms stadsmuseums hemsida: 
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska
 
Värderingskriterier: Förvalslista. Specificering av vad det kulturhistoriska värdet består i. 
Byggnadshistoriskt värde är ett dokumentvärde som i huvudsak handlar om anläggningens ålder och 
ursprunglighet, inklusive förändringar som format anläggningen. Ett annat exempel är det 
arkitektoniska värdet som bland annat kan ligga i rent estetiska egenskaper. Dessutom finns ett antal 
förstärkande värden. Mer information finns i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (se ovan). 
 
Motivering: Fritextfält. Redogörelse i klartext för de grunder på vilka ställningstagandet om 
värderingen fattats. 
 
Värderingsgrupp: Fritextfält. Används för att lista de personer eller grupper som gjort värderingen. 
Namn och institution, eller motsvarande, ska anges för respektive deltagare. 
 
Värderingsdatum: Det datum då värderingen gjordes. 
 

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska
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Visa i RAÄ-webb: Här anges om värderingen ska läggas ut på Internet eller inte. Alternativet Ja är 
förvalt. 
 

 
Bild 20 
 
REFERENSER OCH ARKIV 
 
Under Referenser och arkiv anges källor till den information som registrerats i anläggningsposten som 
helhet, eller källor till ytterligare information om anläggningen. Observera att det finns separata 
möjligheter att registrera referenser kopplade till andra företeelser, exempelvis Person/Företag, men 
att det i det här fallet enbart handlar om anläggningen som helhet. Se appendix III för 
registreringsinstruktion. 
 
BYGGNADER 
 
För att länka en befintlig byggnadspost till anläggningen, eller för att registrera en helt ny byggnad, 
klickar man på länken Lägg till byggnad. Se registreringsinstruktion för Byggnader nedan. 
 
BILAGOR 
 
Bilagor är foton, ritningar, planer, textdokument etc. som länkas till anläggningen. Det kan till exempel 
handla om beslut om byggnadsminnesförklaring (läggs alltid på anläggningsnivå), situationsplaner, 
fasadritningar etc. De tillåtna filtyperna står uppräknade i respektive layout. Tänk på att foton och 
andra dokument ska beskriva anläggningen i så hög utsträckning som möjligt. Bilagor som handlar om 
specifika byggnader läggs på byggnadsnivå. Se appendix I för registreringsinstruktion för bilagor och 
appendix IV för personer/företag. 
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ANLÄGGNINGSKARTA 
 
Anläggningskartan visar de byggnader som kopplats till inventeringen och anläggningen, och fungerar 
på samma sätt som kartan på inventeringsnivå. De byggnader som ingår i inventeringen visas som 
vita hussymboler och de som ingår i den aktuella anläggningen är blå till färgen. Övriga byggnader 
som finns i registret är röda. Man styr vilka byggnader som visas genom att välja kartlager. 
 

 
 
Bild 21 
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BYGGNAD 
Byggnad definieras i Bebyggelseregistret som en funktionellt självständig byggnadskropp, 
företrädesvis med tak. 
 
OBSERVERA 
Registreringen är tänkt att ske uppifrån och ned i layouten. Tänk på att den information som 
registrerats försvinner om man passerar en spara-knapp utan att spara. 
 
REGISTRERING 
På anläggningsnivå klickar man på länken Lägg till byggnad, under sektionen Byggnader. I den 
söklayout som då kommer upp är kommun redan förvalt. Skriv in namnet på kvarteret, samt eventuellt 
kvartersnumret. Det går också bra att skriva in början av kvartersnamnet för att få ett större 
sökresultat. Klicka därefter på Sök fastighet. 
 

 
 
Bild 22 
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Klicka på 
länken för att 
välja fastighet 

Bild 23 
 
I sökresultatet klickar du på den fastighet du vill länka till anläggningen. Byggnadens grunddata 
(byggnadsbeteckning, adress, koordinater etc.) visas tillsammans med byggnadens placering på 
kartan. Längst ner på sidan finns en lista över de byggnader som ingår i fastigheten. Välj att koppla 
dem till anläggningen genom att klicka i fältet till vänster om respektive byggnad. Valet verifieras 
genom att en bock visas i fältet. För att kunna börja registrera uppgifter om byggnaden återvänder 
man till anläggningen genom att klicka på den röda anläggningsikonen ute till vänster. Byggnaden har 
då dykt upp i listan under sektionen Byggnader. Påbörja registreringen genom att klicka på 
byggnadsbeteckningen. 
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Bild 24 
 

 
Bild 25 
 
Om byggnaden inte finns i listan kan du själv lägga till den på kartan. Börja med att söka fram 
fastigheten. Välj Definiera ny byggnad i förvalen under kartan. Dubbelvänsterklicka på den plats där 
du vill placera in byggnaden. Du kan flytta markören genom att peka på den och hålla in vänster 
musknapp. Klicka på Spara ny byggnad. Den nya byggnaden dyker då upp i listan över byggnader 
längst ner på sidan, och visas som en byggnadssymbol i kartan. Koppla byggnaden till anläggningen 
genom att klicka i fältet till vänster om byggnadsbeteckningen. Gå därefter tillbaka till anläggningen 
genom att klicka på anläggningsikonen ute till vänster. Klicka på byggnadsbeteckningen för att börja 
registrera. 
 
 
GRUNDDATA 
De flesta uppgifter under sektionen Grunddata fylls i automatiskt när byggnaden kopplas till 
anläggningen (byggnadsbeteckning, koordinater, byggnadsstatus, församling, stift, landskap och 
socken). 
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Bild 26 
 
Byggnadsnamn: Om byggnaden har ett allmänt vedertaget namn läggs det in i namnfältet. Även om 
byggnadsnamnet skulle överensstämma med anläggningsnamnet bör man av sökbarhetsskäl 
registrera namnet på båda nivåerna. Utnyttja gärna möjligheten att registrera flera namn, exempelvis 
för att göra lokala eller äldre benämningar sökbara. Namn som är i bruk vid tidpunkten för 
registreringen markeras som ”aktuella”. 
 
Adresser KMV: Adresser hämtas numera in via fastighetsregistret från Lantmäteriet, och därför 
används vanligtvis inte de här fälten. 
 
BYGGNADSHISTORIK 
Byggnadshistoriken är en redogörelse för byggnadens uppkomst och historia fram till idag. 
Beskrivningen görs i flera steg: beskriva de olika verksamheter som finns och har funnits i byggnaden 
(historiska- och nuvarande kategorier, samt dagens användning), registrera de olika händelser som 
bidragit till byggnadens utveckling (Händelser och upphovsmän) samt genom att beskriva skeendet i 
fritext (Historik). 
 
Historik: Fritextfält för beskrivning av byggnadens historia. 
 
HÄNDELSER OCH UPPHOVSMÄN 
Klicka på Lägg till händelse för att registrera viktiga händelser i byggnadens historia. 
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Spara för att 
kunna lägga 
till referenser 
och 
upphovsmän 

 
Bild 27 
 
Byggnadshändelse: Förvalslista. Nybyggnad är en obligatorisk uppgift för byggnader. 
 
År fr.o.m. och År t.o.m.: Den tidpunkt eller tidsperiod då händelsen ägde rum. Se appendix II för 
registreringsinstruktion. 
 
Belagt: Förvalslista. Anger om källorna för dateringen är så tillförlitliga att man kan anse att tidpunkten 
är belagd. Om uppgiften är ungefärlig väljer man Uppskattad. 
 
Åtgärd: Fritextfält för närmare beskrivning av händelsen. Det kan till exempel handla om att utvidga 
resonemanget kring varför händelsen ägde rum vid just den här tidpunkten, eller varför den kom till 
stånd överhuvudtaget. 
 
SPARA FÖR ATT KUNNA LÄGGA TILL REFERENSER OCH UPPHOVSMÄN 
 
Referens 
Referenser används för att hänvisa till källor varifrån man hämtat uppgifterna som registrerats om 
personen/företaget, men kan också hänvisa till källor för kompletterande information som kan vara 
värdefull, exempelvis för identifiering av personer. Observera att den här referensen är knuten till 
händelsen. Se appendix III för registreringsinstruktioner. 
 
Upphovsmän 
Personer och/eller företag som haft en aktiv roll vid händelsen. Genom att klicka på Lägg till 
upphovsman får man upp fält för att kunna söka på personer/företag som redan finns i registret. Om 
upphovsmannen man söker inte finns klickar man på Skapa ny upphovsman i layoutens övre högra 
del. Se appendix IV för registreringsinstruktioner. 
 
HISTORISKA OCH NUVARANDE KATEGORIER 
Kategorierna betecknar den verksamhet som byggnaden formats för att innehålla. Genom 
ombyggnader och andra fysiska förändringar kan objektet ha anpassats till andra typer av 
verksamheter under årens gång. Den första historiska kategorin är den verksamhet som objektet 



 27

utformades för att hysa när det först uppfördes, dvs. nybyggnaden. Därefter kan flera andra historiska 
kategorier registreras.  
Den nuvarande kategorin anger vilken typ av verksamhet som objektet hyser i nuläget (vid 
inventeringstillfället). Jämför med Dagens användning (se nedan).  
Kategorierna registreras på samma sätt i BeBR oavsett registreringsnivå. Det är möjligt att registrera 
flera olika kategorier på varje nivå. 
 

 
Bild 28 
 
Kategori: Förvalslista. Anger vilken typ av verksamheter som finns i byggnaden. Vissa kategorier kan 
anges i två olika steg: över- och underkategori. Det finns inget tvång att gå ner till en underliggande 
nivå. 
 
Huvudgrupp: Huvudgrupp anger den övergripande verksamhetstypen för den valda kategorin. I 
normalfallet skulle exempelvis kategorin Bondgård ligga under huvudgruppen Jordbruk. Det finns dock 
ingen koppling i databasen mellan kategori och huvudgrupp, vilket betyder att man kan välja att 
kombinera vilken kategori som helst med valfri huvudgrupp. Därför krävs att man på respektive nivå, 
(byggnads- eller anläggningsnivå) gör en bedömning av vilken huvudgrupp som är den dominerande 
för just den specifika anläggningen eller byggnaden.  
 
Grundregel: En byggnad kan innehålla flera olika verksamheter. Huvudgrupp väljs utifrån den 
verksamhet som kan sägas dominera byggnaden. 
Exempel: En byggnad innehåller kategorierna restaurang, skola och bostad. Skolan bedöms vara 
byggnadens dominerande kategori och därför registreras Utbildning och vetenskap som huvudgrupp 
även för de övriga kategorierna. 
 
Osäker: Här anges en värdering av källorna som uppgiften hämtats ifrån. I de fall det finns tvivel på att 
en viss verksamhet verkligen har funnits i byggnaden markeras alternativet Ja.  
 
Ursprunglig: Markera att kategorin är ursprunglig om verksamheten var planerad vid byggnadens 
uppförande och därför kan sägas ha påverkat byggnadens utformning. 
 
Dagens användning: Dagens användning är upplagd på samma sätt som nuvarande och historisk 
kategori, dvs. registrering av kategorier och huvudgrupper. Skillnaden är att dagens användning anger 
vilken verksamhet som pågår i byggnaden, även om inga ombyggnader eller förändringar ägt rum för 
att anpassa byggnaden fysiskt till verksamheten. Exempelvis kan en kyrka avkristnas och användas 
som konsertlokal utan att man för den sakens skull behöver ändra kyrkans fysiska utformning. 
Konsertlokal blir då dagens användning, medan Kyrka är den nuvarande kategorin. 
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Lagskydd 
Klicka på Lägg till lagskydd. 
 

 
Bild 29 
 
Lagskyddstyp: I listan över lagskyddstyper anges vilken typ av lagskydd som gäller för byggnaden. 
Det kan till exempel handla om ett enskilt byggnadsminne (3 kap. kulturminneslagen) eller skydd enligt 
Plan- och bygglagen. Man kan också registrera hävda lagskydd här. 
 
Skyddsformtyp: Här specificeras lagskyddet för kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. 
kulturminneslagen. Fältet aktiveras endast för denna lagskyddstyp. Huruvida det råder tillståndsplikt 
eller inte beror på när kyrkan är uppförd. 
 
Beslutsdatum: Det datum då beslut om lagskyddet togs. Endast ett fullständigt datum kan 
registreras. 
 
Aktuellt: Markera Ja eller Nej för att ange om lagskyddet är aktuellt eller inte. 
 
Ägare kyrkor 
Ägare registreras vanligtvis inte i Bebyggelseregistret. Undantaget är kyrkobyggnader ägda av 
Svenska Kyrkan vid relationsförändringen 2000-01-01 då Svenska Kyrkan skildes från staten. Om 
man väljer att registrera ägare är Ägartyp och datering obligatoriska uppgifter. 
 

 
Bild 30 
 
Ägartyp: Förutom Svenska Kyrkan kan man välja Annan eller Ej utrett som ägare. 
 
Från och med, Till och med: Tidpunkt eller tidsperiod för ägandet. Se appendix II för 
registreringsinstruktion. 
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BYGGNADSBESKRIVNING 
En redogörelse för byggnadens form, material, utseende och status vid inventeringstillfället, dels 
genom val i förvalslistor, dels genom beskrivning i fritext av exteriören och/eller interiören. 
 

 

Publicering av de ovanstående 
fälten i 
Byggnadsbeskrivningsfliken 
anges här 

Bild 31 
 
Inventeringsdatum: Uppgifter om byggnadens tillstånd är färskvara. Därför är det särskilt viktigt att 
ange vid vilken tidpunkt byggnaden dokumenterades på plats. Se appendix II för 
registreringsinstruktion. 
 
De nedanstående fälten är förvalsfält för att ange de uppgifter som respektive fältnamn anger. 
Stomme 
Fasadmaterial 
Fasadkulör 
Takform 
Taktäckningsmaterial 
Antal våningar: Antal våningar ovan mark. En byggnad med en bottenvåning och en övervåning har 
således två våningar. 
Byggnadsdel: Anger förekomsten av valda byggnadsdelar. 
Upprustningsbehov 
Längd: Skall anges i meter. Registreras i första hand för ekonomibyggnader. 
Bredd: Skall anges i meter. Registreras i första hand för ekonomibyggnader. 
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Exteriörbeskrivning: Beskrivning i fritext av byggnadens exteriör. Börja med att beskriva helheten 
och gå därefter in mer på detaljer. 
 
Visa i RAÄ-webb: Här anges om uppgifterna i de ovanstående byggnadsbeskrivningsfälten ska 
läggas ut på Internet eller inte. Alternativet Ja är förvalt. 
 

 

Publicering av 
interiörbeskrivningen 
väljs i undervyn 

Bild 32 
 
Interiörbeskrivning: Beskrivning i fritext av byggnadens interiör. Börja med att beskriva helheten och 
gå därefter in mer på detaljer. 
 
Visa i RAÄ-webb: Här anges om uppgifterna i interiörbeskrivningen ska läggas ut på Internet eller 
inte. Alternativet Nej är förvalt. Beskrivningen av interiören kan innehålla uppgifter om inventarier och 
annat material som kan vara stöldbegärligt eller känsligt för åverkan. Av säkerhetsskäl finns det därför 
möjlighet att aktivt välja om man vill lägga ut interiörbeskrivningen på nätet eller inte. 
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KULTURHISTORISK KARAKTERISERING/VÄRDERING/KLASSIFICERING 
 
De värderingsmodeller som används härrör från Axel Unnerbäcks bok Kulturhistorisk värdering av 
bebyggelse (ISBN: 91-7209-251-3) och Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor 
(ISBN:91-7209-245-9), båda utgivna av Riksantikvarieämbetet. Dessutom kan man ange värdering 
enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringssystem. Den kulturhistoriska värderingen görs 
företrädesvis på anläggningsnivå. 
 

 
Bild 33 
 
Gradering: Förvalslista. För kyrkor används Karakterisering och bedömning. För profan bebyggelse 
kan man välja mellan Tillmäts särskilt kulturhistorisk värde eller Tillmäts ej kulturhistoriskt värde. 
 

 
 
Bild 34 
 
Klassificering: Förvalslista. Färgkoder hämtade från Stockholms stadsmuseums 
klassificeringssystem. För mer information se Stockholms stadsmuseums hemsida: 
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska
 
Värderingskriterier: Förvalslista. Specificering av vad det kulturhistoriska värdet består i. 
Byggnadshistoriskt värde är ett dokumentvärde som i huvudsak handlar om byggnadens ålder och 
ursprunglighet, inklusive förändringar som format byggnaden. Ett annat exempel är det arkitektoniska 
värdet som bland annat kan ligga i rent estetiska egenskaper. Dessutom finns ett antal förstärkande 
värden. Mer information finns i Kulturhistorisk värdering av bebyggelse (se ovan). 
 

http://www.stadsmuseum.stockholm.se/byggvard.php?kategori=69&sprak=svenska
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Motivering: Fritextfält. Redogörelse i klartext för de grunder på vilka ställningstagandet om 
värderingen fattats. 
 
Värderingsgrupp: Fritextfält. Används för att lista de personer eller grupper som gjort värderingen. 
Namn och institution, eller motsvarande, ska anges för respektive deltagare. 
 
Värderingsdatum: Det datum då värderingen gjordes. 
 
Visa i RAÄ-webb: Här anges om värderingen ska läggas ut på Internet eller inte. Alternativet Ja är 
förvalt. 
 
BILAGOR 
 
Bilagor är foton, bildobjekt, ritningar, planer, textdokument etc. som länkas till byggnaden. Det kan till 
exempel handla om dokumentationsfoton, situationsplaner, fasadritningar etc. De tillåtna filtyperna står 
uppräknade i respektive layout. Tänk på att överväga om foton och dokument som har ett mer 
övergripande perspektiv eventuellt borde länkas till anläggningen istället för byggnaden. Se appendix I 
för registreringsinstruktion. 
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APPENDIX 
 
 
I. BILAGOR 
 
Bilagor är foton, ritningar, planer, textdokument etc. som länkas till det aktuella objektet för att verifiera 
eller komplettera den registrerade informationen. Det kan till exempel handla om beslut, 
situationsplaner, fasadritningar etc. De tillåtna filtyperna står uppräknade i respektive layout.  
Tänk på vad det är de registrerade bilagorna refererar till. Tänk också på att bilagorna ska handla om 
objektet som helhet i så stor utsträckning som möjligt. Fotografier som länkas till inventeringen bör till 
exempel avbilda hela det inventerade området, eller åtminstone en väsentlig del av det. Bilder som har 
enstaka anläggningar eller byggnader som motiv ska läggas in på anläggnings- respektive 
byggnadsnivå. 
Klicka på Lägg till/redigera för respektive bilagekategori. Foto kräver mer metadata än övriga bilagor. 
Alla typer av bilagor kan sorteras i vilken ordning man vill. Detta är särskilt viktigt för fotografier 
eftersom den bild som ligger först representerar objektet i form av en tumnagelbild, exempelvis i 
söklayouten. 
 
FOTO 
Observera att fälten i layouten är upplagda i den ordning man bör registrera dem, dvs. uppifrån och 
ner. Klicka därför på Spara knapparna för att spara de uppgifter som registrerats ovanför i layouten. 
Klicka på Skapa nytt-knappen i översiktslayouten för fotografier. Sök därefter upp bildfilen du vill 
koppla. 
 

 
 
Bild 35 
 
 

 

Sök upp 
bildfilen du 
vill koppla. 

Bild 36 
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Filnamn: Filnamnet läggs automatiskt in i fältet när fotot länkas. En rekommendation är att vara 
konsekvent i döpningen av filerna så att de är unika och tydligt identifierbara. Namnet ska vara 
detsamma som används inom den registrerande institutionen, eftersom filerna måste kunna 
återsökas. 
 
Datering: Fotodatum. Det datum då fotot togs. Skrivs in i fritext eller väljs genom kalendern till höger 
om fältet. 
 
Motiv: Fritextfält för registrering av bildtext/motivbeskrivning. Inled med en mening om det 
övergripande motivet, dvs. motivet och vilket väderstreck fotot är taget är från. Exempel: Kyrkan sedd 
från sydöst. Beskrivningen bör utgå från helheten och gå mer och mer in på detaljer. Försök få med 
motivord i beskrivningen som kan vara intressanta att söka på i fritext. 
 
Väderstreck: Det väderstreck från vilket motivet avbildas. 
 
Bildrättigheter: Namnet på den institution eller person som innehar den ekonomiska upphovsrätten 
till fotografiet. Observera att fotografen alltid räknas som innehavare av den ideella upphovsrätten. Om 
fotografen har fullständig upphovsrätt registreras denne både i detta fält och kopplas till fotot i 
egenskap av fotograf. 
 
Förvaringsplats: Namnet på den institution som förvaltar originalfotot (negativ, papperskopia, digital 
fil etc.). 
 
Bildidentitet: Fältet bildidentitet har använts vid tidigare konverteringar och fungerar numera bara 
som visningsfält. 
 
Visa i RAÄ-webb: Här anges om fotot med tillhörande information ska läggas ut på Internet eller inte. 
Alternativet Ja är förvalt. Den registerförande institutionen bör ha fulla rättigheter till alla foton som 
läggs in i Bebyggelseregistret. 
 
SPARA! Koppla inte fotograf  innan du sparat uppgifterna i fälten ovanför. 
 
Fotograf: Personen eller företaget som tagit bilden. Genom att klicka på Lägg till fotograf får man upp 
fält för att kunna söka på personer/företag som redan finns i registret. Om upphovspersonen saknas 
klickar man på Skapa ny upphovsman. Se appendix IV för registreringsinstruktion. 
 
DOKUMENT/PLANER/RITNINGAR 
 
För dokument, planer eller ritningar registreras inga särskilda metadata. Under sektionen Bilagor väljer 
man ”Lägg till” vid den bilagetyp som är aktuell för koppling, letar upp dokumentet med bläddra-
funktionen och sparar sedan. En rekommendation är att vara konsekvent i döpningen av filerna så att 
de är unika och tydligt identifierbara. 
 

 
Bild 37 
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II. DATERING 
 

 

…eller använd 
kalenderfunktionen 

Ange datering i fritext 
enligt mallen ÅÅÅÅ-MM-
DD… 

Bild 38 
 
Datering kan anges på två olika sätt, dels genom att skriva in dateringen i fritext, enligt formeln ÅÅÅÅ-
MM-DD, dels genom att välja datum i kalenderfunktionen till höger. Förvalsfältet till vänster styr vilka 
dateringar som är möjliga att skriva in. Förvalen skiftar beroende på vad som ska dateras.  
Ett specifikt datum måste registreras i kalendern, oavsett om man valt År som förval. Det är dock bara 
året som registreras. Motsvarande gäller för kombinationen År – Månad. 
Exempel: En byggnad har nybyggnadsåret 1875. Någon närmare datering finns inte. I förvalsfältet till 
vänster väljer man därför År. Årtalet kan sedan skrivas in direkt i fältet i fritext, eller väljas via 
kalenderfunktionen. Om man går in via kalenderfunktionen väljer man året 1875 i förvalslistan. 
Därefter väljer man ett datum. Vilket datum man väljer spelar ingen roll eftersom man redan valt År i 
det första förvalsfältet.  
I databasen lagras fullständiga datum av sökbarhetsskäl. Om man exempelvis väljer samma år som 
startdatum och slutdatum registreras automatiskt 1875-01-01 som startdatum och 1875-12-31 som 
slutdatum. Detta för att möjliggöra korrekta sökningar. 
 
III. REFERENSER 
 
Referenser används för att hänvisa till källor varifrån man hämtat uppgifterna som registrerats om 
personen/företaget, händelsen etc, men kan också hänvisa till källor för kompletterande information 
som kan vara värdefull, exempelvis för identifiering av personer. Se appendix III för 
registreringsinstruktioner för personer/företag. 
 
För att kunna länka en referens, exempelvis till en fotograf, klickar du på dennes namn i fotoposten. 
Klicka därefter på Lägg till referens längst ner på sidan. I sökfältet Titel/beskrivning söker man efter 
referenser som redan finns i registret. Om den referens du söker inte finns kan du registrera en ny 
genom att välja Skapa ny referens i layoutens övre högra hörn. 
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Sök befintlig 
referens 

 
Bild 39 
 
Referenstyp: Förvalsfält. Beroende på vilken referenstyp man registrerar ändras layouten. 
 
Titel: Fritextfält. Titel är obligatoriskt för samtliga referenstyper. Beskrivning av hur man ska registrera 
uppgifter i titelfältet finns under respektive referenstyp nedan. 
 
Referenstyp: Arkiv 
 

 
Bild 40 
 
Titel: I titelfältet registreras namnet på den institution där arkivet finns. Om det finns förkortningar av 
namnet skriver man först ut det fullständiga namnet följt av kommatecken, mellanslag och därefter 
förkortningen. 
Beskrivning: Fältet används för att närmare specificera var referensen finns. Eftersom institutionen 
registrerats i titelfältet kan man i beskrivningsfältet registrera arkivindelningen i fallande 
storleksordning, exempelvis: enskilt arkiv, mapp, dokument, sidhänvisning eller diarienummer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37

 
 
Referenstyp: Okänt 
 
 

 
Bild 41 
 
Titel: En okänd referens innebär i det här sammanhanget att den inte går att hänföra till någon av de 
andra referenstyperna. Titlarnas formulering kan därför variera. Välj en beskrivande titel som så långt 
det är möjligt anger vad som är specifikt för referensen. 
 
Referenstyp: Publikation 
 

 
Bild 42 
 
Samtliga uppgifter om publicerat material bör hämtas från den nationella bibliotekskatalogen Libris 
(www.kb.se). 
Titel: Det publicerade verkets officiella namn. 
ISBN-nummer: Ett id-nummer för tryckta medier. 
Tryckår: Det år då verket trycktes. 
Författare förnamn och Författare efternamn: Registrera den namnvariant som används i Libris. 
Beskrivning: Beskrivningsfältet används till att ange hänvisningar, exempelvis till kapitel eller sidor. 
Det kan också användas till att närmare redogöra för varför man valt att hänvisa till referensen eller 
hur den kan tolkas. 
 
 

http://www.kb.se/
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Referenstyp: Uppgiftslämnare 
 

 
 
Bild 43 
  
Titel: Vanligtvis registreras här en yrkestitel för att ange i vilken roll personen i fråga har uttalat sig. 
Fältet kan också användas för andra typer av titlar, exempelvis en adlig titel, om det kan hjälpa till att 
identifiera personen. I de fall sagesmannen önskar vara anonym används enbart titelfältet. Var 
försiktig med formuleringen så att personen verkligen förblir anonym, men försök samtidigt specificera 
i vilken roll personen har uttalat sig, så att det blir möjligt att bedöma värdet av de lämnade 
uppgifterna. 
Förnamn: I förnamnsfältet registreras det förnamn som personen är mest känd under. För arkitekten 
Erik Gunnar Asplund skulle man registrera Gunnar i det här fältet, eftersom det är det mest frekvent 
använda förnamnet. Om man är osäker på vilket förnamn man bör välja kan man registrera samtliga, 
skilda åt av mellanslag. Registrera bara initialer om information om det fullständiga namnet saknas. 
Initialer skrivs in med versaler, följda av punkt. Om det finns flera skiljs de åt med mellanslag. 
Efternamn: Efternamn innehållande prefix som ”von”, ”af”, ”de la”  etc, läggs i normalfallet i samma 
fält som förnamnet. För Axel von Fersen registreras alltså ”Axel von” i förnamnsfältet och ”Fersen” i 
efternamnsfältet. Om en person har flera efternamn läggs samtliga i efternamnsfältet, skilda åt av 
mellanslag. 
 
Referenstyp: Webb 
 

 
 
Bild 44 
 
Titel: Beskrivande titel som anger vilken resurs på internet som referensen hänvisar till. Det kan till 
exempel vara Wikipedia, Nationalencyklopedins nätupplaga eller namnet på en blogg. 
URL: Referensens webbadress (länk). 
 
När referensen är sparad kopplas den automatiskt till posten. Klicka på Tillbaka för att återvända till 
fotografiets post. Använd därefter navigeringslisten till vänster för att återgå till objektets post. 
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IV. REGISTRERING AV PERSONER OCH FÖRETAG 
 
Allmänt: 

• De namn som ligger i för- och efternamnsfälten betraktas som personens auktoriserade namn 
(för företagen heter fältet Företagsnamn). Detta namn kan ändras om det finns särskilda skäl 
(Bebyggelseregistret ombesörjer i så fall ändringen). Namnvarianter registreras i 
alternativnamnsfältet. 

•  Registrera aldrig flera personer i en och samma post. 
• Firmor, organisationer och andra sammanslutningar registreras som företag (kallas Företag i 

texten nedan). 
• Observera att endast en person eller ett företag kan anges som fotograf för varje fotografi. 
• Vid länkning av en nyregistrerad fotograf till ett foto utförs kopplingen så snart man sparat 

personposten. Yrkesrollen fotograf väljs automatiskt. Vid länkning av nyregistrerade 
personer/företag på övriga ställen i registret måste man söka upp personposten för att kunna 
koppla en yrkesroll till den. Namnen finns redan ifyllda i sökfälten. Klicka på sök. Välj yrkesroll. 

 
OBS! För andra upphovspersoner än fotografer: När uppgifterna är ifyllda klickar man på Spara 
upphovsman. Upphovspersonen är då sparad och en söklayout kommer upp automatiskt. För 
att kunna koppla personen till den aktuella händelsen måste man söka upp 
honom/henne/företaget. Namnet du just registrerat är redan förvalt i sökfälten. Klicka på sök. I 
träfflistan som visas väljs vilken roll personen ska ha i den aktuella händelsen. Klicka på 
tillbaka-knappen för att återvända till händelsen och registrera flera uppgifter om så önskas.  
 
Börja med att sök efter personen/företaget du vill länka bland de befintliga posterna. Om du inte hittar 
den du söker kan du registrera en ny upphovsman genom att klicka på Skapa ny upphovsman uppe 
till höger. 
 

 

2. Skapa en 
ny post vid 
behov. 

1. Börja med 
att söka efter 
redan 
registrerade 
upphovsmän 

 
Bild 45 
 
När du valt att registrera en ny upphovsman måste du välja typ (person eller företag).  
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PERSON 
 

 

Auktoriserat namn 

 
Bild 46 
 
Typ: Välj Person i rullistan. Layouten skiljer sig något åt mellan person och företag. 
 
Förnamn: I förnamnsfältet registreras det förnamn som personen är mest känd under. För arkitekten 
Erik Gunnar Asplund skulle man registrera Gunnar i det här fältet, eftersom det är det mest frekvent 
använda förnamnet. Om man är osäker på vilket förnamn som bör väljas kan man registrera samtliga, 
skilda åt av mellanslag. Registrera initialer endast om information om det fullständiga namnet saknas. 
Initialer skrivs in med versaler, följda av punkt. Om det finns flera skiljs de åt med mellanslag. 
 
Efternamn: Efternamn innehållande prefix som ”von”, ”af”, ”de la” etc, läggs i normalfallet i samma fält 
som förnamnet. För Axel von Fersen registreras alltså ”Axel von” i förnamnsfältet och ”Fersen” i 
efternamnsfältet. Om en person har flera efternamn läggs samtliga i efternamnsfältet, skilda åt av 
mellanslag. 
 
Född/Död: I fälten Född och Död registreras personens levnadsår. Man kan välja att registrera ett 
exakt datum eller bara ett årtal. Utnyttja möjligheten att lägga in hänvisningar till referenser för att visa 
varifrån uppgifterna kommit. Redogör gärna för de olika ställningstagandena i anmärkningsfältet, till 
exempel om dateringen är osäker. Se appendix II för registreringsinstruktion för datering. 
 
Befintliga alternativnamn: I detta fält visas de alternativa namn som personen är känd under, och 
som registrerats i andra tidskikt. Se Alternativnamn nedan. Det här är ett visningsfält som enbart 
fungerar som stöd vid registreringen, exempelvis för att undvika dubbelregistrering. Observera att man 
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kan kommentera registrerade alternativnamn i anmärkningsfältet. Alternativa namn visas tillsammans 
med respektive registreringsdatum. 
 
Lägg till alternativnamn: Ett alternativnamn är ett namn som personen i fråga är känd under, men 
som inte är den mest använda benämningen på personen. Det kan till exempel handla om personens 
fullständiga namn, namn som ogift eller smeknamn. Fältet är ett fritextfält och namnen skrivs in enligt 
formeln: Efternamn kommatecken förnamn. När man sparar registreras automatiskt 
registreringsdatum tillsammans med alternativnamnet. Om man skriver in flera alternativnamn på rad 
(utan att spara emellan) bör man skilja namnen åt med semikolon för att lättare kunna se var ett namn 
slutar och ett annat börjar. 
 
Befintliga anmärkningar: I detta fält visas de anmärkningar som registrerats om personen i andra 
tidskikt. Se Anmärkningar nedan. Det här är ett visningsfält som enbart fungerar som stöd vid 
registreringen, exempelvis för att undvika dubbelregistrering. Befintliga anmärkningar visas 
tillsammans med respektive registreringsdatum. 
 
Lägg till anmärkning: Anmärkningsfältet används främst för att vidareutveckla resonemang kring 
identifieringen av personen och komplettera med information som inte lämpar sig att lägga in i övriga 
fält. 
 
FÖRETAG 
 

 
 
Bild 47 
 
Typ: Välj Företag i rullistan. Layouten skiljer sig något åt mellan person och företag. 
 



 42

Företagsnamn: Företag och organisationer kan vara kända under olika namn vid olika tider. I det här 
fältet registreras den namnform som företaget är mest känt under vid registreringstillfället. Det kan röra 
sig om det officiella namnet eller ett populärnamn. Gränsdragningen mellan ett namnbyte och 
startandet av ett nytt företag (exempelvis genom en sammanslagning) kan vara svår att göra. Använd 
därför alternativnamnsfältet för att specificera de olika namn som ett företag varit känt under, samt 
redogör för bakgrunden till namnbyten i fältet Anmärkning. 
 
Befintliga alternativnamn: I detta fält visas de alternativa namn som företaget är känt under, och 
som registrerats i andra tidsskikt. Se Alternativnamn nedan. Det här är ett visningsfält som enbart 
fungerar som stöd vid registreringen, exempelvis för att undvika dubbelregistrering. Observera att man 
kan kommentera registrerade alternativnamn i Anmärkningsfältet. Alternativa namn visas tillsammans 
med respektive registreringsdatum. 
 
Lägg till alternativnamn: Ett alternativnamn är ett namn som företaget i fråga är känt under, men 
som inte är den mest använda benämningen. Det kan till exempel handla om företagets fullständiga 
officiella namn eller ett populärnamn. Fältet är ett fritextfält. 
 
Befintliga anmärkningar: I detta fält visas de anmärkningar som registrerats om företaget i andra 
tidsskikt. Se Anmärkningar nedan. Det här är ett visningsfält som enbart fungerar som stöd vid 
registreringen, exempelvis för att undvika dubbelregistrering. Observera att man kan kommentera 
registrerade anmärkningar i Anmärkningsfältet. Befintliga anmärkningar visas tillsammans med 
respektive registreringsdatum. 
 
Lägg till anmärkning: Anmärkningsfältet används främst för att registrera uppgifter som kan hjälpa till 
att identifiera företaget, eller kommentera det som registrerats tidigare. Förtydliga till exempel gärna 
ställningstaganden kring val av auktoriserat namn eller andra uppgifter. 
 
När uppgifterna är ifyllda klickar man på Spara upphovsman. Man kastas då automatiskt 
tillbaka till fotografiets/händelsens post dit den nyss registrerade upphovspersonen har 
länkats. 
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