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Fältdefinitioner i Bebyggelseregistrets datauttag Shape och Tab (170811) 

Anll_Id1 Id nr för anläggning som byggnaden ingår i 
Anll_Id2 Id nr för anläggning som byggnaden ingår i 
Anll_Id3 Id nr för anläggning som byggnaden ingår i 
KomBid Unikt id nr för byggnaden i Bebyggelseregistret 
FNR Fastighetsnyckel från Lantmäteriets fastighetsregister 
RNPREGBY Riksnyckelprefix för registerbyggnad från Lantmäteriets fastighetsregister 
RIDREGBY Riksnyckelid för registerbyggnad från Lantmäteriets fastighetsregister 
Lan Det län som byggnaden är belägen i 
Kommun Den kommun som byggnaden är belägen i 
Socken Den socken som byggnaden är belägen i 
Landskap Det landskap som byggnaden är belägen i 
Stift Det stift som byggnaden är belägen i  

Bygg_bet Byggnadsbeteckning. Sammanslagning av kommun, fastighetsbeteckning och 
husnummer från Lantmäteriets fastighetsregister 

Pop_namn Byggnadens namn, hämtat från Lantmäteriets fastighetsregister alternativt registrerat i 
Bebyggelseregistret 

Bygg_hand Byggnadshändelse – nybyggnad. Registreras i Bebyggelseregistret 
from_ar Nybyggnadsår, startår 
to_ar Nybyggnadsår, slutår 

Urspfunk 1 Byggnadens ursprungliga funktion, kategorisering baserad på vilken verksamhet 
byggnaden är avsedd för. Registreras i Bebyggelseregistret 

Urspfunk 2 Byggnadens ursprungliga funktion, kategorisering baserad på vilken verksamhet 
byggnaden är avsedd för. Registreras i Bebyggelseregistret 

Urspfunk 3 Byggnadens ursprungliga funktion, kategorisering baserad på vilken verksamhet 
byggnaden är avsedd för. Registreras i Bebyggelseregistret 

Huvudgrupp En övergripande indelning av kategorier grundad på näring eller struktur, t.ex. handel 
och bankväsende, jordbruk eller offentlig förvaltning 

Besk_stom Byggnadsbeskrivning, material, stomme 
BeskFasadM Byggnadsbeskrivning, material, fasad 
BeskTakM Byggnadsbeskrivning, material, tak 
Vardering Kulturhistorisk värdering 
Klassifi Kulturhistorisk klassificering 
Lagsk_bygg Byggnadens lagskydd 
Bygg_s_dat Beslutsdatum för byggnadens lagskydd 
Lagsk_anl Lagskydd för den anläggning som byggnaden ingår i 

Skyddsform Lagskydd, skyddsform, för ovanstående anläggning. Endast för Svenska kyrkans 
kyrkor (4 kap Kulturmiljölagen) 

Anl_s_dat Beslutsdatum för anläggningens lagskydd. Endast för Svenska kyrkans kyrkor 
uppförda efter1939 års slut med tillståndsplikt 

UUID Byggnadens unika identifierare i Lantmäteriets fastighetsregister. Om byggnaden 
saknas i fastighetsregistret finns här Bebyggelseregistrets unika id för byggnaden 

Inv_namn1 Namn på inventering som byggnaden ingår i. En inventering består av information som 
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samlas in om en viss bebyggelse under en avgränsad tid och med ett visst syfte 

Inv_namn2 Namn på inventering som byggnaden ingår i. En inventering består av information som 
samlas in om en viss bebyggelse under en avgränsad tid och med ett visst syfte 

Inv_namn3 Namn på inventering som byggnaden ingår i. En inventering består av information som 
samlas in om en viss bebyggelse under en avgränsad tid och med ett visst syfte 

ByggnadURL Länk till byggnadens post i Bebyggelseregistret 
 

 


