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Innehåll Inventeringslagret 

id Inventeringens unika id   

inventeringstyp  Anger framför allt vilken typ av objekt 
som inventerats. 

namn Inventeringens fullständiga 
namn. 

Sätts samman av inventeringstyp, namn 
och inventeringsår. 

kategori Typ av inventering Anger vilken ambitionsnivå/inriktning 
inventeringen genomförts med. 

syfte Anledningen till varför 
inventeringen genomförts. 

Fritextfält. Förutom motiveringstext kan 
fältet till exempel även innehålla 
uppgifter om geografisk omfattning, 
vilka som utfört inventeringen och 
eventuell publicering. 

bestallare Den institution på vars uppdrag 
inventeringen utförts.   

inventerande_institution Den institution som 
utfört/ansvarat för inventeringen. Se även fältet Syfte för mer information. 

inventeringsperiod_start Den tidpunkt då inventeringen 
påbörjades. 

Redovisas alltid som fullständigt datum 
enligt mallen ÅÅÅÅ-MM-DD. Om 
endast årtal eller månad registrerats 
anges datum som den första dagen i 
respektive. 

inventeringsperiod_slut Den tidpunkt då inventeringen 
avslutades. 

Redovisas alltid som fullständigt datum 
enligt mallen ÅÅÅÅ-MM-DD. Om 
endast årtal eller månad registrerats 
anges datum som den första dagen i 
respektive. 

inventeringsnivå 
Anger om inventeringen utförts 
på byggnadsnivå eller på en mer 
övergripande nivå (miljö) 

  

kalla 
Den insamlingsmetod för 
information som använts under 
inventeringen. 

  

lan Länet/länen som inventeringen 
utförts i.   

kommun Kommunen/kommunerna som 
inventeringen utförts i.   

stift Det stift som inventeringen 
utförts i.   

forvaringsplats Den institution som förvaltar 
resultatet av inventeringen. 

Det kan till exempel handla om 
inventeringsprotokoll, foton eller 
underlag. 

publicering 
Om inventeringen publicerats i 
någon form och/eller 
omfattningen av publiceringen. 

  

url Länk till originalposten i 
Bebyggelseregistret.   
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Innehåll Anläggningslagret 

anlaggningid Anläggningens unika id.  

anlaggningsnamn Anläggningens populärnamn.   

anlaggning_url 
Länk till anläggningens originalpost i 
Bebyggelseregistret. 

  

lan Det län som anläggningen ligger i.   

kommun Den kommun som anläggningen ligger i.   

huvudgrupp 
Övergripande benämning på den 
verksamhet som bedrivits inom anläggning. 
Exempel: jordbruk, industri etc. 

Flera värden kan förekomma. 

anlaggningskategori 
Anger vilken typ av verksamhet som 
karakteriserar anläggningen. Flera värden kan förekomma. 

lag_forordning 
Den lag eller förordning som anläggningen 
är skyddad enligt.   

lagskydd_skyddstyp 
 

 Används endast för kyrkliga 
kulturminnen, 4 kap. 
kulturmiljölagen. 

lagskydd_beslutdatum 
Datum då beslut om lagskydd 
ursprungligen fattades för den aktuella 
anläggningen. 

Endast exakt datum. 

vardering_gradering 
Anger hur anläggningen värderats ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. 

Om flera värderingar gjorts 
redovisas den senaste. 

vardering_klassificering 
Klassificering av det kulturhistoriska värdet 
enligt den värderande institutionens 
värderingsskala. 

  

vardering_datum Datum då värderingen utfördes.   

fotourl 
Länk/länkar till eventuella fotografier 
kopplade till anläggningen i 
Bebyggelseregistret. 

  

dokumenturl 
Länk/länkar till eventuella dokument 
kopplade till anläggningen i 
Bebyggelseregistret.  
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inventering_url 
Länk/länkar till poster i Bebyggelseregistret 
för de inventeringar som anläggningen 
ingår i. 

  

 

 

Innehåll Byggnadslagret 

byggnadsnamn Byggnadens populärnamn   

byggnad_url Länk till byggnadens originalpost i 
Bebyggelseregistret   

byggnadsbeteckning 
Byggnadens beteckning, bestående 
av kommun, fastighetsnamn och 
husnummer. 

 Byggnader med nummer på 8000 
eller 9000 är skapade av BeBR och 
finns inte i Lantmäteriets 
fastighetsregister. 

UUID byggnad Byggnadens unika identifierare i 
fastighetsregistret   

fastighetsnyckel Fastighetens unika identifierare i 
fastighetsregistret   

UUID fastighet Fastighetens unika identifierare i 
fastighetsregistret  

lan Det län som byggnaden ligger i.   

kommun Den kommun som byggnaden ligger 
i.   

landskap Det landskap som byggnaden ligger 
i.   

socken Den socken som byggnaden ligger i.   
stift Det stift som byggnaden ligger i.   

huvudgrupp 

Övergripande benämning på den 
verksamhet som bedrivits i 
byggnaden. Exempel: jordbruk, 
industri 

Flera värden kan förekomma. 

historisk kategori 
Anger vilken typ av byggnad det 
handlar om, baserat på den funktion 
som byggnaden haft. 

Flera värden kan förekomma. 

byggnadshändelse 
Benämning på händelse i 
byggnadens historia, företrädesvis 
nybyggnad. 

  

from_ar Den tidpunkt då byggnadshändelsen 
påbörjades.   

to_ar Den tidpunkt då byggnadshändelsen 
avslutades.   

lagskydd_bygg Den lag eller förordning som 
byggnaden är skyddad enligt.   

bygg_skydd_datum Datum då beslut om byggnadens 
lagskydd fattades. Endast exakt datum. 
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lagskydd_anl 
Den lag eller förordning som 
anläggningen, som byggnaden ingår 
i, är skyddad enligt. 

  

anl_skydd_datum Datum då beslut om anläggningens 
lagskydd fattades. Endast exakt datum. 

vardering_gradering Anger hur byggnaden värderats ur 
ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Om flera värderingar gjorts redovisas 
den senaste. 

vardering_klassificering 
Klassificering av det kulturhistoriska 
värdet enligt den värderande 
institutionens värderingsskala. 

  

vardering_datum Datum då värderingen utfördes.   

stomme Det material som byggnadens 
stomme är tillverkad av. Flera värden kan förekomma. 

fasadmtrl Det material som byggnadens fasad 
är tillverkad av. Flera värden kan förekomma. 

takmtrl Det material som byggnadens tak är 
tillverkat av. Flera värden kan förekomma. 

fotourl 
Länk/länkar till eventuella 
fotografier kopplade till byggnaden i 
Bebyggelseregistret. 

  

anlaggning_url 
Länk/länkar till poster i 
Bebyggelseregistret för de 
anläggningar som byggnaden ingår i. 

  

inventering_url 

Länk/länkar till poster i 
Bebyggelseregistret för de 
inventeringar som byggnaden ingår 
i. 

  

 


