
FMIS och fastighetskartan 

Manual för korrekta aviseringar till 

fastighetskartan 

Ver. 1.0   2014-10-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FMIS och fastighetskartan  

  

2 

Bakgrund 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering startade i slutet av 

1930-talet. En av huvudanledningarna till detta var att alla kända 

fornlämningar som är synliga ovan mark skulle redovisas på 

ekonomiska kartan. Med tiden kom inventeringarna att breddas och 

anpassas mer efter kulturmiljövårdens krav. Kvar fanns dock 

skyldigheten att fornlämningar och viss annan kulturhistorisk 

information skulle fortsätta aviseras för utsättande på den 

ekonomiska kartan. Med tiden kom Riksantikvarieämbetet även att få 

en skyldighet att lämna uppgifter om fornlämningar till 

fastighetsregistret. 

 

Dessa krav har inte ändrats sedan FMIS blev driftsatt år 2006. 

Skillnaden från tidigare är att numera levereras informationen genom 

datauttag till Lantmäteriet. Dessa leveranser görs vid två tillfällen per 

år. Fastighetsregistret får all förändringsdata för fornlämningarna och 

Lantmäteriets geodatabank GDB-Alfa får samtliga 

geometriförändringar. Det är ur informationen i geodatabanken som 

sedan Lantmäteriet gör ett urval av de objekt som sedan redovisas 

på fastighetskartan (tidigare ekonomiska kartan). Urvalet görs genom 

att objekt märks upp automatiskt efter ett regelverk. Regelverket 

bygger på att olika värden i FMIS jämförs med varandra och där de 

överensstämmer med regelverket märks de upp för rätt avisering till 

fastighetskartan. För att symboler och geometrier skall bli rätt på 

fastighetskartan, är det viktigt att korrekta uppgifter anges redan vid 

registrering i FMIS. 

 



 FMIS och fastighetskartan  

  

3 

Syftet med denna manual är att lista alla former av avisering som vi 

är skyldiga att leverera till Lantmäteriet. Manualen kommer även visa 

på rätt förfarande i samband med hur olika lämningstyper ska 

presenteras. 

Fornlämningar 

På fastighetskartan skall alla fornlämningar i regel vara redovisade 

med en geometri och symbol i form av ett run-R eller ett run-R i 

parantes. 

 

Undantag görs för följande fornlämningar: 

 Fornlämning som ligger under vatten. 

 Medeltida stadslager i tättbebyggt område. 

 Fornlämning som är belägen inomhus alternativt är inmurade i 
husvägg, exempelvis runstenar i vapenhus eller kyrkovägg. 

 

Även fornlämningar som ligger inom eller på en annan fornlämning 

kan undantas från redovisning på fastighetskartan. 

Fornlämningar som skall redovisas med R 

Fornlämningar som är synliga ovan mark skall redovisas på 

fastighetskartan med symbolen R samt lämningens begränsning. 

 

För att detta skall ske måste följande anges i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Kartavisering = Fastighetskartan 
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Under Kvalitetsmärkning 

Osäker utbredning = Nej (d.v.s. kryssas inte i) 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta 

 

Fornlämningar som skall redovisas med (R) 

Fornlämningar som inte är synliga ovan mark skall redovisas på 

fastighetskartan med symbolen (R). 

 

För att detta skall ske måste följande anges i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under Kvalitetsmärkning 

Osäker utbredning = Ja (d.v.s. kryssas i) 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta 

 

Milstenar 

Milstenar eller fundament till milstenar som står på ursprunglig plats 

redovisas på fastighetskartan med ett R och en symbol som består 
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av en punkt från vilken en linje utgår från den sida där texten finns, 

ofta hamnar linjen tvärs över vägen. 

 

För att detta skall ske måste följande anges i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Lämningstyp = Vägmärke; Typ = Milstolpe 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Läge = Oförändrat läge 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt 

 

Ruiner 

Från Lantmäteriet finns en önskan att hålla reda på landets ruiner. 

Därför redovisas ibland ytterväggarna till ruiner på fastighetskartan 

(se t.ex. Visingsö 37:1). 

 

Om ytterväggarna skall tryckas på kartan bör följande göras i FMIS: 

 

 Under FMI-enhet 

 Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under Kvalitetsmärkning 

Osäker utbredning = Nej (d.v.s. kryssas inte i) 
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Under GeoObjekt 

Typ = Yta och Linje (hela fornlämningen markeras med 

en yta och väggarna med linje) 

 

Gruvhål som utgör fornlämning 

Gruvhål skall alltid på grund av olycksrisken redovisas på 

fastighetskartan (om de inte är igenfyllda). Ett gruvhål som är bedömt 

som fornlämning registreras olika i FMIS beroende på om gruvhålet 

ligger ensamt eller om det ingår i ett gruvområde. 

 

Ensamliggande gruvhål registreras på följande sätt i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Lämningstyp = Gruvhål; Typ = Gruvhål 

Upplysningstext/kartserie = Fastighetskartan 

Upplysningstext = Gruvhål 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Linje eller Punkt (en linje för gruvhålets 

begränsning; om gruvhålet är mindre än 20 m kan det 

redovisas som en punkt) 

 

Gruvhål belägna inom ett större gruvområde registreras på följande 

sätt i FMIS: 
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Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Lämningstyp = Gruvområde 

Upplysningstext/kartserie = Fastighetskartan 

Upplysningstext = Gruvområde 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Yta och Linje eller Yta och Punkt (ett område görs 

runt gruvhålen, sedan görs en linje för själva gruvhålets 

begränsning; om gruvhålet är mindre än 20 m kan det 

redovisas som en punkt i ytan¸ om området består av fler 

gruvhål görs fler geometrier) 

 

Under FMI-enhet (på komponentnivå) 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Lämningstyp = Gruvhål; Typ = Gruvhål 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt (på komponentnivå) 

Typ = Ingen geometri 

 

Fornlämningar som inte skall redovisas på kartan 

Vissa fornlämningar skall av karttekniska skäl inte redovisas på 

kartan. Det gäller lämningar under vatten, t.ex. vrak och överdämda 

boplatser, medeltida stadslager i tättbebyggda områden och 
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fornlämningar belägna eller inmurade i stående byggnader, t.ex. 

runstenar i vapenhus eller kyrkovägg. 

 

Fornlämningar som är belägna på en annan fornlämning, bör inte 

redovisas till fastighetskartan, t.ex. skålgropar på en dös (se 

Hornborga 31:2-4). Även fornlämningar som ligger inom 

begränsningen för en annan fornlämning kan undantas från att den 

ska redovisas på fastighetskarta. 

 

För att utesluta fornlämningar från att redovisas på fastighetskartan 

görs följande i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fast fornlämning 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta 

 

Dessutom bör inte ingående komponenter till sammansatta 

lämningar tryckas på kartan, t.ex. de enskilda fångstgroparna inom 

ett fångstgropssystem. 

 

För att utesluta ingående komponenter från att redovisas på 

fastighetskartan görs följande i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 
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Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Yta 

 

Under FMI-enhet (på komponentnivå) 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt (på komponentnivå) 

Typ = Punkt 

 

Övriga kulturhistoriska lämningar 

Förutom fornlämningar kan/ska även annan kulturhistorisk 

information redovisas på fastighetskartan. 

Minnesmärken 

Minnesmärken redovisas med en punkt och symbolen Ms på 

fastighetskartan. 

 

För att detta skall ske måste följande anges i FMIS: 

 

Under FMI-enhet  

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Lämningstyp = Minnesmärke; Typ = Minnessten; 

Minnestavla; Minneskors 
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Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt 

 

Bebyggelselämningar med kulturhistoriskt namn 

Bebyggelselämningar (vanligen efter lägenhetsbebyggelse), kan 

redovisas med ett kryss på fastighetskartan. Kryss sätts ut i de fall då 

grunden efter boningshuset är kvar. Det placeras på platsen för 

grunden. Intill krysset skall det finnas ett namn som härleder till 

berörd bebyggelse. För bebyggelselämningar som saknar grund efter 

boningshus kan det kulturhistoriska namnet ändå redovisas på 

fastighetskartan, dock kommer inte något kryss eller annan 

geometrisk figur markeras på fastighetskartan. Dock kommer det 

kulturhistoriska namnet aviseras till rätt detaljtyp i Lantmäteriets 

geodatabank GDB-Alfa. 

 

Se vidare på sidan 13 om kulturhistoriska namn. 

 

För bebyggelselämningar med kulturhistoriskt namn där grund efter 

boningshus finns görs följande i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Rekommenderat namn = … 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 
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Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt och Yta (endast en punkt får göras och den 

placeras på grunden efter boningshuset; hela lämningen 

redovisas med en yta; inga ytterligare geometrier får 

göras) 

 

För bebyggelselämningar med kulturhistoriskt namn där grund efter 

boningshus saknas görs följande i FMIS: 

 

Under FMI-enhet  

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Rekommenderat namn = … 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Yta (ingen punkt eller linje får göras; texten för det 

kulturhistoriska namnet kommer placeras intill ytans id-

punkt) 

 

Gruvhål som inte utgör en fornlämning 

Gruvhål skall alltid på grund av olycksrisken redovisas på 

fastighetskartan (om de inte är igenfyllda). Ett gruvhål registreras 
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olika i FMIS beroende på om gruvhålet ligger ensamt eller om det 

ingår i ett gruvområde. 

 

Ensamliggande gruvhål registreras på följande sätt i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Lämningstyp = Gruvhål; Typ = Gruvhål 

Upplysningstext/kartserie = Fastighetskartan 

Upplysningstext = Gruvhål 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Linje eller Punkt (en linje görs för själva hålets 

begränsning; om gruvhålet är mindre än 20 m kan det 

redovisas som en punkt) 

 

Gruvhål belägna inom ett större gruvområde registreras på följande 

sätt i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Lämningstyp = Gruvområde 

Upplysningstext/kartserie = Fastighetskartan 

Upplysningstext = Gruvområde 

Kartavisering = Fastighetskartan 
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Under GeoObjekt 

Typ = Yta och Linje eller Yta och Punkt (ett område görs 

runt gruvhålen, sedan görs en linje för själva gruvhålets 

begränsning; om gruvhålet är mindre än 20 m kan det 

redovisas som en punkt i ytan; om området består av fler 

gruvhål görs fler geometrier) 

 

Under FMI-enhet (på komponentnivå) 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Lämningstyp = Gruvhål; Typ = Gruvhål 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt (på komponentnivå) 

Typ = Ingen geometri 

 

Kulturhistoriska namn och Upplysningstexter 

Kulturhistoriska namn 

Sedan arbetet med fornminnesinventeringen för den ekonomiska 

kartan har Riksantikvarieämbetet även haft uppdrag att avisera 

kulturhistoriska namn till Lantmäteriet.  

 

Både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kan 

redovisas på fastighetskartan med ett namn. Om en lämning har 
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ytterligare namn enligt uppgift i äldre källmaterial eller efter uppgift 

från lokalbefolkning ska dessa också registreras i FMIS.  

 

Namn på lämningarna skall följa god ortnamnssed samt idag 

fastställda former och språkprinciper. Dessa är: 

 hävdvunna ortnamn ska inte ändras utan starka skäl 
 ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för 
annat 

Fyra huvudprinciper har gällt avseende stavning av ortnamn:  

 ljudlikhet (stavning i nära anslutning till uttal), 
 samhörighet (SAOL:s stavning gäller om ett visst 

ortnamnselement finns i ordlistan), 
 etymologi (namntolkningen får avgöra stavningen av ett idag 

ogenomskinligt namn) samt 
 hävd (en etablerad stavning ändras inte, även om den 

språkligt sett är felaktig). 

 

Alla namn som registreras i FMIS levereras digitalt till Lantmäteriet 

för vidare kontroll och godkännande. 

 

Fornlämning med kulturhistoriskt namn 

Fornlämning med ett kulturhistoriskt namn registreras på följande sätt 

i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Rekommenderat namn = … 
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Namnlista = … (övriga namn på lämningen anges här) 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta 

 

Namn för bytomt/gårdstomt redovisades tidigare som en 

upplysningstext. Detta var ett undantag från övriga upplysningstexter 

då det utgjorde en kombination av ett kulturhistoriskt namn och 

upplysningstext. Lantmäteriet har numera beslutat se kombinationen 

namn och gamla tomt som ett kulturhistoriskt namn. 

 

För att dessa lämningar ska markeras korrekt på fastighetskartan så 

registrera på följande sätt i FMIS (sentida gårdstomter redovisas som 

Bebyggelselämningar med kulturhistoriskt namn, se sidan 10.): 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning 

Rekommenderat namn = …gamla tomt (t.ex. Berga 

gamla tomt) 

Namnlista = … (övriga namn på lämningen anges här) 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Yta 
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Övrig kulturhistorisk lämning med kulturhistoriskt 

namn 

Övrig kulturhistorisk lämning med kulturhistoriskt namn regleras inte 

av en lagstiftning, då det är andra kriterier som avgör ifall de 

markeras med en geometri på fastighetskartan.    

 

Lämningarna registreras olika beroende på ifall det utgör ett objekt 

synligt ovan mark och som är mindre än 20 m, jämfört med objekt 

som utgörs av t.ex. mer svåravgränsade terrängpartier eller befintliga 

vägar och vattendrag. 

 

Objekten ska vara så tydliga i terrängen att en kartanvändare ska 

kunna förstå på plats vad kartmarkeringen avser (t.ex. flyttblock med 

namn). Vägar, stigar och vattendrag med kulturhistoriska namn ska 

dock inte markeras på fastighetskartan med en geometri trots att de 

är tydliga i terrängen. Detsamma gäller svåravgränsade 

terrängpartier med kulturhistoriskt namn (oavsett storlek). De ska 

aldrig redovisas med en geometri på fastighetskartan (t.ex. plats med 

tradition och namn). 

 

Övrig kulturhistorisk lämning med ett kulturhistoriskt namn som utgör 

ett tydligt ovan mark synligt objekt och som är mindre än 20 m 

registreras på följande sätt i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Rekommenderat namn = … 
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Namnlista = … (övriga namn på lämningen anges här) 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt 

 

Övrig kulturhistorisk lämning med ett kulturhistoriskt namn som inte 

utgör ett i terrängen tydligt avgränsat objekt registreras på följande 

sätt i FMIS: 

 

Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Övrig kulturhistorisk lämning 

eller Bevakningsobjekt 

Rekommenderat namn = … 

Namnlista = … (övriga namn på lämningen anges här) 

Namnavisering/kartserie = Fastighetskartan 

Kartavisering = Inget värde 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta 

 

Upplysningstext 

Upplysningstexter ska användas som ett sätt att öka 

fastighetskartans kulturhistoriska informationsvärde och som en 

service för kartkonsumenten. Under åren har en särskild praxis 

arbetats fram angående vilka fornlämningar som ska aviseras med 
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upplysningstext. Exempelvis sätts aldrig upplysningstext för 

förhistoriska gravar på fastighetskartan då det har varit 

”underförstått” att ett run-R betecknade en förhistorisk grav. Under 

åren med arbetet av fornminnesinventeringen för den ekonomiska 

kartan har vissa andra typer av fornlämningar, t.ex. fångstgropar, 

fossil åkermark, hålvägar m.fl. börjat markeras generellt med 

upplysningstext (se Lista över upplysningstexter för fornlämningar 

och övriga kulturlämningar på Lantmäteriets kartor). Andra 

fornlämningar markeras endast undantagsvis med upplysningstext 

på fastighetskartan och då utifrån grundprinciperna att 

fornlämningarna är sevärda, lättåtkomliga och värda ett besök av 

kartkonsumenten. Upplysningstext undviks även i de fall då en 

fornlämning har ett kulturhistoriskt namn som klargör dess typ (se 

t.ex. Sandby 45:1). I de fall där det kulturhistoriska namnet inte 

klargör lämningstyp så kan det kombineras med upplysningstext. 

 

I undantagsfall kan även Övrig kulturhistorisk lämning markeras med 

upplysningstext, men då bör de aktuella objekten vara ytterst 

sevärda, lättåtkomliga och pedagogiska för besökaren. De ska även 

kunna begränsas så att det markerade objektet kan härledas i 

terrängen. 

 

Lantmäteriet kan av karttekniska skäl välja att inte sätta ut en 

upplysningstext. 

 

De lämningar som skall redovisas med upplysningstext på 

fastighetskartan registreras på följande sätt i FMIS: 
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Under FMI-enhet 

Antikvarisk bedömning = Fornlämning (i undantagsfall 

även Övrig kulturhistorisk lämning eller 

Bevakningsobjekt) 

Upplysningstext/kartserie = Fastighetskartan 

Upplysningstext = … 

Kartavisering = Fastighetskartan 

 

Under GeoObjekt 

Typ = Punkt, Linje eller Yta (ifall en Övrig kulturhistorisk 

lämning eller Bevakningsobjekt ska redovisas på 

fastighetskartan med upplysningstext så används Punkt i 

de flesta fallen). 


