
 

Checklista vid leverans till FMIS 
 

□ Efter avslutad undersökning ska en slutredovisningsblankett fyllas i. 

 

□ Fyll i de obligatoriska fälten på första sidan, d.v.s. fält med grå bakgrund och fet ram. 

Fältet ”Kartblad” är inte längre obligatoriskt. Fyll om möjligt i uppgift om berörda 

fastigheter. 

 

□ Sammanfattningen på första sidan ska utgöra en sammanfattning av undersökningen 

och resultaten. 

 

□ Beskriv lämningarna i objekttabellen för enskilda och sammansatta lämningstyper som 

berörs av undersökningen 

 

□ Använd gärna ”Objekttabell för särskild utredning”, vid större särskilda utredningar. 

 

□ Använd alltid den för FMIS framtagna listan med lämningstyper och antikvarisk 

praxis (Lämningstypslistan) när ni fyller i objekttabellen för enskilda och sammansatta 

lämningstyper för att ange rätt lämningstyper och antikvarisk praxis. 

 

□ Använd vår ”Handledning för inventering och dokumentation av forn- och 

kulturlämningar för FMIS”. Båda delarna är bra att använda som en hjälp för att ange 

rätt nomenklatur och struktur vid beskrivning av lämningstyper enligt gällande praxis. 

 

□ Gör en antikvarisk bedömning baserad på KML och den antikvariska praxisen som 

finns beskriven i Lämningstypslistan. 

 

□ Olika lämningstyper, som enligt Lämningstypslistan inte utgör giltiga kombinationer, 

ska redovisas på separata sidor i blanketten. För giltiga kombinationer – se kapitlet om 

sammansatta lämningar i slutet av Lämningstypslistan. 

 

□ Lämningar påträffade mer än 20 meter från varandra utan några kända anläggningar 

däremellan ska redovisas separat. 

 

□ Till slutredovisningsblanketten ska även medfölja filer i shape-format över 

lämningens utbredning. 

 

□ För att shape-filerna ska fungera, behöver följande filer finnas med: SHP-fil, DBF-fil, 

SHX-fil. Bifoga gärna också en PRJ-fil. 

 

□ Shape-filerna ska vara i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Det fungerar inte att 

skicka in filer i SWEREF:s lokala koordinatsystem. 

 

□ Utbredningen ska vara en yttre begränsning av lämningen. Det är undersökaren i fält 

som bäst kan ange utbredningen för lämningen. (Utbredningen är inte lika med 

undersökningsområdet.) 



 

□ Slutredovisningblanketten med bifogade filer skickas till fmisreg@raa.se. Ansvarig 

handläggare skickar svar om att blankett och filer mottagits. 

 

□ När rapporten är tryckt ska två exemplar i arkivbeständigt papper utskrivet på 

enkelsida skickas till följande adress: 

 

Riksantikvarieämbetet 

Informationsavdelningen 

Fornsök 

Box 1114 

621 22 VISBY 
 

□ Med rapporten ska en följesedel medfölja där det uppges om den berörda 

undersökningen tidigare blivit redovisad till FMIS genom en slutredovisningsblankett. 

 

□ Om resultaten i rapporten skiljer sig från vad som redovisades genom 

slutredovisningsblanketten ska dessa förändringar anmälas på en anmälningsblankett 

som en ändringsanmälan och skickas till fmisreg@raa.se. 

 

 

 

 

 

 

Om något är oklart eller ifall det dyker upp funderingar över hur redovisningen 

till FMIS ska göras ta gärna kontakt med oss som arbetar med FMIS. Fråga 

hellre en gång för mycket än inte alls. Enklast är att antingen e-posta till 

fornsok@raa.se eller ringa Fornsök: 08-5191 8571. 
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