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Hej 
  
Detta är ett utskick till dig som berörs av driftsättningen av det nya Kulturmiljöregistret och Fornreg 
och som har genomgått vår utbildning. 
Vi kommer kontinuerligt att skicka ut information under införandet om nya funktioner i systemet 
samt ge lite status kring hur det går med införandet i stort. Vi kommer även passa på att förtydliga 
sådant som vi genom vår uppföljning kan se att man missuppfattat. 
  
STATUS INFÖRANDE 
 
• Nu är alla 21 län i gång med att jobba i de nya verktyget och i den nya processen. Vi har 

uppdaterat Fornreg så att pågående uppdrag även finns inlästa för länen Jämtland, Uppsala, 
Västerbotten och Västernorrland. Gävleborgs län saknas ännu. Som ni känner till kräver dessa 
särskild hantering och kontroll. Läs gärna igenom instruktionen nedan om ni känner er osäkra.  

 
OBS! De pågående uppdrag som ni (länsstyrelsen) har listat och skickat till oss ska ni inte lägga 
in via ASK också. Vi har upptäckt en del dubbelregistreringar, där samma uppdrag har 
registrerats av oss och via ASK. Så kika i Fornreg först innan ni lägger in ett pågående uppdrag via 
ASK. Uppdraget kan redan finnas där. 

 
• Nästa vecka inför vi funktioner för fyndfördelning i Fornreg, vilket bland annat innebär att 

användaren kommer att kunna se till vilket museum fynden har fördelats under balken 
Fyndfördelning.  

 
• Nu finns totalt 6313 importerade historiska uppdrag i Fornreg (insamlad äldre data). Sörmlands 

Arkeologi och Stiftelsen Kulturmiljövård har lästs in, och Gävleborgs länsmuseum och 
Arkeologikonsult kommer att importeras under v. 50. 

 
• Gå gärna in och testa våra WMS:er och tjänster för datauttag  här: https://pub.raa.se/oppna-

data. Nu täcker de samtliga län och vi kommer att ta bort datauttagen från Fornsök inom kort. 
 
• Vi håller på att uppdatera handledningen för registrering i Kulturmiljöregistret, och en ny version 

kommer att läggas ut efter årsskiftet. Den nuvarande versionen hittar du här. Om du känner dig 
osäker vid en registrering så tveka inte att vända dig till vår support fornsok@raa.se eller tel: 08-
5191 8600.  

 
   
INFORMATION OM PÅGÅENDE UPPDRAG  
En del i införandet som kräver särskild hantering är alla pågående ärenden som påbörjades innan 
Fornreg och ASK driftsattes. För att få en så enhetlig hantering av dessa som möjligt har vi valt att 
läsa in dessa ”bakvägen” i Fornreg så att du som utförare ska kunna rapportera lämningar och 
dokumentation på samma sätt, oavsett om det är ett gammalt eller nytt ärende.  
 
Vi har fått listor från varje länsstyrelse över ärenden som är beslutade arkeologiärenden men där 
någon rapportering fortfarande saknas, t.ex. lämningar eller basrapport. Dessa ärenden är nu inlästa 
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och sökbara i Fornreg och där du har möjlighet att registrera lämningsinformation, dokumentation 
och kryssa i om fynd har påträffats (som kräver fyndfördelningsbeslut), precis som på nya ärenden.  
 
Dessa ärenden kräver dock lite specialbehandling. Bland annat så saknas korrekt 
undersökningsområde. Vi skulle nu vilja be alla arkeologiska utförare att gå in i Fornreg, söka upp alla 
ärenden på din organisation. Kontrollera att du känner igen de pågående ärenden (utifrån LST:s 
diarienummer). Är det något uppdrag som saknas eller där utföraren anser sig klar, stäm då av detta 
med LST-handläggaren så ni är överens och kontakta sedan Riksantikvarieämbetets support 
fornsok@raa.se så ändrar vi det som är felaktigt. På förekommen anledning ber vi dig kontrollera så 
att uppdragen inte har dubbelregistrerats i Fornreg. I några fall har de lagts upp av såväl oss som via 
ASK. 
  
En särskild hantering för dessa övergångsärenden rör även som sagt undersökningsområde. Då vi 
saknar dessa har vi valt att lägga alla geometrier för pågående uppdrag på länsstyrelsens byggnad. Vi 
ber er därför att ersätta detta med korrekt undersökningsområde. En detaljerad instruktion kring 
hur du ersätter undersökningsområde och hur ni hanterar pågående ärenden hittar ni här Checklista 
pågående uppdrag 
  
Vänlig hälsning, 
Karolina Ross 
 

 
  
FMIS/Fornsök 
Vid frågor kontakta Fornsöks support: fornsok@raa.se 

FMIS-webbformulär: 
http://fmis-webbformular.raa.se/#/ 
 
Anvisningar: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis 
 
Kompletteringar och ändringar skickas till fmisreg@raa.se 
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