Från: Riksantikvarieämbetet noreply <noreply@raa.se>
Skickat: den 13 juni 2019 15:28
Till: Annika Ragnarsson <annika.ragnarsson@raa.se>; Karolina Ross <karolina.ross@raa.se>
Ämne: Information om Fältreg för lämningsregistrerare på lännstyrelsen
Hej!
Igår lanserade vi Fältreg, och vi har redan fått frågor om den vilket vi tycker och roligt. Vi
inser dock att vi behöver förtydliga den information ni fick gällande rollerna för länsstyrelsen.
Fältreg är integrerad med Fornreg, och de fältsessioner du arbetar med är alltid kopplade till
ett uppdrag i Fornreg. Uppdraget är i sin tur alltid kopplad till en utförande organisation. Det
är detta som har betydelse för dig som jobbar som handläggare på länsstyrelsen.
Roller för LST-handläggare, beställare och utförare
Alla uppdrag i Fornreg är kopplade till en beställare och en utförande organisation. För
länsstyrelseuppdrag är det en länsstyrelse som är beställare, och det ska alltid finnas en
utförande organisation som ska utföra uppdraget. De uppdrag som idag skapas via ASK har
ett arkeologiskt företag som utförande organisation. För andra typer av uppdrag kan
länsstyrelsen själva vara den organisation som ska utföra uppdraget. Länsstyrelsen är då
både beställare och utförare. Det innebär att länsstyrelsen måste vara registrerad som en
utförande organisation för att systemet ska kunna hantera de olika rollerna på rätt sätt. De
olika rollerna är beskrivna mer utförligt här.
Idag finns fyra uppdrag som en LST-handläggare kan skapa i Fornreg (dvs inte via ASK);
forskningsundersökning, efterundersökning, kunskapsunderlag och övriga uppdrag 2 kap.
KML. Vi kommer även att lägga till ytterligare uppdragstyper som inte är kopplade till ett
KML-beslut; inventering, utredning utan KML-beslut och övrig fältregistrering. För alla dessa
uppdrag skulle länsstyrelsen kunna vara såväl beställare som utförare av.
Hur registrerar jag min länsstyrelse som en utförande organisation?
Det första varje länsstyrelse behöver göra är att ansöka om att få den upplagd som utförande
organisation i Kulturmiljöregistret. Det innebär helt enkelt att du, eller någon av dina kollegor,
fyller i ansökningsformuläret och skickar det till oss. Den personen blir då automatiskt
behörighetsadministratör för den egna länsstyrelsen, och den personen kan sedan tilldela
behörigheter till de som ska vara lämningsregistrerare och/eller uppdragsregistrerare.
Du använder samma Google-konto du har när du loggar in i Fornreg idag. Du anger
organisationsnumret för din länsstyrelse i formuläret. Länk till formuläret hittar du längst ned
på sidan Behörigheter i Fornreg. Obs! Kontrollera att du verkligen är inloggad med rätt
Google-konto när du går in i ansökningsformuläret, dvs det som du använder i Fornreg.
En lathund för hur du ansöker om att registrera ”Länsstyrelsen i XX län” i Kulturmiljöregistret
hittar du här.
Hur gör jag för att få behörighet för den utförande organisationen?
För att du ska kunna registrera uppdragsinformation, lämningsinformation eller administrera
behörigheter för länsstyrelsen som utförande organisation måste du ansöka om dessa
behörigheter hos din egen organisation. Det är behörighetsadministratören som tilldelar
dessa behörigheter.

Du använder samma Google-konto du har när du loggar in i Fornreg idag och ansöker via
formuläret Ansök om behörighet som du hittar längst ned på sidan här. Obs! Kontrollera att
du verkligen är inloggad med rätt Google-konto när du går in i ansökningsformuläret, dvs det
som du använder i Fornreg.
Här hittar du en lathund för hur du ansöker om behörigheter
Har du frågor?
Har du frågor så kontakta oss på Fornsöks support, fornsok@raa.se.
Vänliga hälsningar,
Fornsöks support,
genom Karolina Ross
Fornreg/Fornsök
Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se
Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
GDPR: Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter
Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista.

