
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  
Skickat: den 9 juli 2019 10:52 
Till: Fornsok-old <fornsok-old@raa.se> 
Ämne: Nu kan du arbeta med Övriga uppdrag i Fornreg - Till dig som registrerar i Fornreg 
 

Hej 

Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Fornreg. Vi skickar med jämna 
mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar. Det är viktigt att du läser 
igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. Du hittar alla 
tidigare utskick här.  

Nu kan du arbeta med Övriga uppdrag  

Idag lanserar vi Övriga uppdrag i Fornreg. Dessa är inte kopplade till KML-beslut och består 
av tre uppdragstyper; Inventering, Utredning utan KML-beslut och Övrig fältregistrering.  

För Övriga uppdrag hanteras hela flödet av den utförande organisationen (registrering och 
publicering av uppdragsinformation, registrering och publicering av lämningsinformation samt 
avslutning av uppdraget).  

Det innebär att du som arbetar på länsstyrelsen och vill kunna använda Övriga uppdrag 
måste ansöka om att få din länsstyrelse upplagd som utförande organisation, om du inte 
redan har gjort det. Det gör du via ansökningsformuläret längst ned på Fornregs sida om 
behörigheter.  

Handledning och manualer 

Du måste ha behörighet som uppdragsregistrerare på en utförande organisation för att 
skapa, uppdatera och avsluta Övriga uppdrag. Instruktioner för hur du gör hittar du i nya och 
uppdaterade handledningen för Fornreg (version 2.0). 

Som lämningsregistrerare arbetar du på samma sätt med nyregistrering och uppdatering av 
lämningsinformation som på länsstyrelseuppdrag. Den största skillnaden är att det bara finns 
två registreringsstatusar för lämningarna på ett Övrigt uppdrag – utkast och publicerad. På 
den publicerade lämningen står namnet på den utförande organisationen angivet efter 
Publicerad av. 

Du kan även skapa fältsessioner och använda Fältreg för Övriga uppdrag. Hur du arbetar 
med Fältreg kan du läsa i handledningen som finns här.  

Uppdragen ska vara verkliga 

Det är viktigt att komma ihåg att uppdragen i Uppdragsregistret ska återspegla verkliga 
uppdrag som har en början och ett slut. De ska med andra ord inte användas som en 
arbetsyta för flera av varandra oberoende projekt eller registreringar. Uppdraget ska inte 
heller pågå över omotiverat lång tid.  

Supporten under sommaren  

Under veckorna 28-32 är vår bemanning av supporten begränsad. Supporttelefonen är 
öppen vardagar 09.00-11:30. E-posten bevakas varje dag, men svarstiden kan vara något 
längre.  

För frågor om Fornreg, Fornsök och antikvarisk praxis vänder ni er till fornsok@raa.se 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/behorigheter-i-fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/behorigheter-i-fornreg/
https://www.raa.se/app/uploads/2019/07/Handledning-Fornreg_Version-2.0.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2019/06/Handledning-F%C3%A4lreg_version-beta_RA%C3%84-1.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2019/06/Handledning-F%C3%A4lreg_version-beta_RA%C3%84-1.pdf
mailto:fornsok@raa.se


För frågor som gäller beslut och registrering av ärenden i ASK vänder ni er till 
ask@lansstyrelsen.se 

För tekniska frågor och användaradministration gällande appen Fältreg vänder ni er till 
Metria på support@metria.se   

 

Vänliga hälsningar 

Fornsöks support, genom Maria Urberg   

  

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.  

 

mailto:ask@lansstyrelsen.se
mailto:support@metria.se
mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
mailto:fornsok@raa.se

