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Vem får registrera vad?

Rollen LST-handläggare

LST-handläggare kan registrera 

information gällande förvaltningsärenden i 

det län de verkar.

LST-handläggaren kan även uppdatera 

och nyregistrera information.

Foto: Rikard Sohlenius. CC-BY



LST-handläggarens ansvar

Ansvarar för att lämningsinformationen på LST-uppdrag är korrekt och följer praxis vid 

publiceringstillfället.

Ansvarar även för att egna registreringar "utanför uppdrag” är korrekta och följer praxis 

vid publiceringstillfället.



Rollen Utförare

Utförare får registrera information inom 

ett LST-uppdrag som tilldelats 

organisationen av länsstyrelsen.

Utförare får uppdatera och nyregistrera  

information.

Vem får registrera vad?

Foto: Rikard Sohlenius. CC-BY



Utförarens ansvar

Ansvarar för att den registrerade lämningsinformationen på Övrigt uppdrag är korrekt 

och följer praxis vid publiceringstillfället.

Ansvarar även för att egna registreringar "utanför uppdrag” är korrekta och följer praxis 

vid publiceringstillfället.



Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet kan ändra uppgifter 

i kulturmiljöregistret, oavsett vem som har 

registrerat uppgifterna. 

Vem får registrera vad?

Foto: Helen Simonsson. CC-BY



Riksantikvarieämbetets ansvar

Riksantikvarieämbetet fattar beslut om behörighet i Kulturmiljöregistret. 

Ansvarar för den övergripande informationsförvaltningen och utför kvalitetsöversyn.

Ansvarar för utbildning och stöd för behöriga registrerare.



• Kulturmiljöregistret ett starkt 

signalsystem

• Informationen används av bl a 

– Lantmäteriet

– Kommunal planering

– Skogsstyrelsen

– Trafikverket

– Exploatörer s

– Skogsbrukare

– Universitet/forskning 

– m fl
Foto: Mårten Sjöbeck PDM 1.0

Kulturmiljöregistret och lagstiftning



Kulturmiljöregistret är ett gemensamt 

ansvar. 

Vi arbetar tillsammans för att 

informationen ska vara så korrekt som 

möjligt.

CC: PDM

Förhållningssätt



Vilka fel ska rättas?

Utförare inom LST-uppdrag ska kvalitetshöja de 

lämningar som omfattas av uppdraget 

Utanför LST-uppdrag kan både LST och utförare 

göra kvalitetshöjningar

Berit Wallenberg som flickscout. CC: PDM

Arbetssätt

• Antikvarisk bedömning

• Lämningstyp eller beskrivning

• Inprickad geometri



Sätt att hantera brister i 

informationen

• Kvalitetshöj och rätta lämnings-

informationen själv med tydliga 

kommentarer. 

• Informera länsstyrelsen om att du har hittat 

ett allvarligare fel i en lämningsregistrering.

• Kvalitetshöj information när aktiviteter 

påverkar lämningen .

Arbetssätt



Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt

Vad är ok att kvalitetshöja i Kulturmiljöregistret 

utan att lämningen först har granskats i fält?

CC: PDM



Exempel 1.

Torplämning, registrerad som övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar finns på platsen. 

Du har hittat kartbelägg för att torpet tillkommit 1842.

Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt



Exempel 2.

Du upptäcker att en lämning har fått fel lämningstyp i registret jämfört med vad 

beskrivningen i inventeringsboken säger. Den antikvariska bedömningen är övrig 

kulturhistorisk lämning, men lämningstypen är ”Grav – uppgift om typ saknas”.

Tornagrav i NÖ delen av odlingsröse, 3x4 
m st och 0,6 m h, byggd 
som en 2,5x0,9 m st och 0,5 m dj grop i 
röset med invändig, nu till 
största delen utrasad kallmur av 0,2-0,7 m 
st stenar. Främst i NNV 
syns en tydlig kant. Bevuxen med några 
aspar.

Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt



Exempel 3.

Du ser på bakgrundskartan att en lämning är felaktigt inprickad.

Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt



Exempel 4.

På bakgrundskartan ser du att 

området för den fossila åkern 

har betydligt större 

utbredning.

Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt



Arbetssätt - att kvalitetshöja byråmässigt



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Kulturmiljöregistret har en lång historia



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Finns det några ramar?

• Kulturmiljöförordningen och Förordning om fastighetsregister

• Skogsvårdslagen 



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Finns det andra lagar som kan träda i kraft?

• Gränsmärken i aktiv gräns skyddas av Brottsbalken.

• Odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark skyddas av Miljöbalkens biotopskydd.



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Om inte i lämningsregistret…

…så i rapporten!



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Att fundera på

Vilka företeelser eller lämningar har du varit 

tveksam till att registrera?

Foto: Rikard Sohlenius. L1990:5617, Strövelstorp 47:1



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Exempel på företeelser som kanske inte ska registreras i Kulturmiljöregistret:

• Sentida vägar som finns på 1900-talskartor

• Stigar som inte har en tydlig historisk funktion

• Enstaka mörkfärgningar och gropar

• Stentippar

• Sentida husgrunder som till exempel grunder av sommarstugor

• Sentida militära anläggningar skapade i samband med värnplikt



Vad ska Kulturmiljöregistret innehålla?

Lämningstypen Övrigt

Används endast för företeelser som inte går att placera in under någon av övriga 

lämningstyper.



Kulturmiljöregistret

- ett gemensamt ansvar

Frågor och reflektioner


