
Utskick november 2022 
 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 15 november 2022  

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 

kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 

om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här. 

Risk för störningar i karttjänsterna 19-20 november 

Lantmäteriet och Metria har planerade systemunderhåll under helgen 19-20 november. Det kan 

innebära driftstörningar för bakgrundskartorna i Fornreg/Fornsök och Fältreg. 

Kombinationer av värden 

Var noga med hur du kombinerar värden för undersökningsstatus och skadestatus. Om du har 

konstaterat att en lämning är Förstörd ska du inte ange undersökningsstatus Helt undersökt. Båda 

värdena säger att lämningen inte längre finns och att den därmed inte har ett lagskydd. 

Kombinationen av dessa två värden medför bland annat att statistiken blir svår att tyda. Om du vill 

förtydliga att du gjort en undersökning av platsen där en förstörd lämning legat ange då istället 

Delundersökt.  

Ur handledningen: 

 Förstörd anger du om lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta och det 

bedöms som att inget skydd enligt Kulturmiljölagen kan kvarstå. Vid val av Förstörd ändras den 

antikvariska bedömningen till Ingen antikvarisk bedömning av systemet. 

 Helt undersökt anger du om hela lämningen är arkeologiskt undersökt och dokumenterad. Inget 

skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår. När du väljer Helt undersökt ändras den antikvariska 

bedömningen automatiskt till Ingen antikvarisk bedömning. 

 
Vi har även noterat att undersökningsstatus Borttagen utan villkor har kombinerats med skadestatus 
Förstörd. Denna kombination är också felaktig. Detta gäller för Borttagen utan villkor: 

 Om länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölag (1988:950) kan en 
fornlämning tas bort utan särskilda villkor. Det innebär att lämningen tas bort utan arkeologisk 
undersökning. Inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår för fornlämningen. Vid val 
av Borttagen utan villkor ändras den antikvariska bedömningen till Ingen antikvarisk 
bedömning av systemet. 
 
Registrering av denna typ utförs endast av en handläggare vid länsstyrelsen, och görs när det 
har bekräftats i fält att lämningen är borttagen.  

 

Kom ihåg att ta bort gamla geometrier 

Vi vill återigen påminna om att du måste ta bort den gamla geometrin om du lägger in en ny 

geometri för en lämning (på grund av ny position eller ny utsträckning). Eftersom en lämning kan ha 

flera geometrier, till exempel ett gravfält som är delad av en väg, så kan vi tyvärr inte införa en 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/


teknisk funktion för att automatiskt ta bort äldre geometrier på en lämning. Du måste alltså själv ta 

bort den gamla geometrin som du ersatt med en ny. Det är särskilt viktigt att utbredningen för 

fornlämningar är korrekt eftersom den levereras till Lantmäteriets fastighetsregister. 

 

Till sist två tips 

 Lantmäteriet planerar att genomföra ortnamnsutbildningar. Utbildningen vänder sig till dem som 

på olika sätt arbetar med frågor där ortnamn berörs, och syftar till att ge en allmän insikt i god 

ortnamnssed samt språk- och skrivregler, formella regleringar och bestämmelser, 

ansvarsförhållanden med mera. Utbildningarna kommer att genomföras digitalt och 

omfattningen är en dag. LM planerar att ha utbildningen vid två tillfällen: en i december i år och 

en i januari 2023. Alltså samma kurs men under två tillfällen. Mer information kommer här: 

https://www.lantmateriet.se/sv/om-lantmateriet/Utbildningar/#anchor-5 

Vi vill tipsa om denna utbildning bland annat för att ortnamnen ju är en del av landskapet och 

kulturarvet. En del kulturhistoriska lämningar har namn (Ale stenar, Gullstajnen, Sangishögen 

mfl) och i Fornreg kan man ange detta tillsammans med uppgifter om källor/referenser. 

 Lantmäteriet har i samarbete med UR gjort ett antal korta filmer om Lantmäteriets historia och 

olika funktioner och verksamheter. Det finns bland annat en film om arbetet på Lantmäteriets 

ortnamnsfunktion och en annan om historiska kartor.  

https://urplay.se/serie/229675-ur-samtiden-granser-ortnamn-och-kartor 

 

Vänliga hälsningar! 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 

https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 
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