
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 

Skickat den: 24 augusti 2020 

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 

kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 

om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här  

 

Basutbildning Fornreg 

Vi har tidigare gått ut med att basutbildning i Fornreg kommer att genomföras 20-21 oktober i 
Stockholm. Med anledning av corona-pandemin har vi ändrat detta till en digital utbildning 
(videomöte) vid samma datum med ett maxantal på 10 personer. Detta utbildningstillfälle är 
fullbokat och vi har därför lagt till ytterligare två (digitala) utbildningstillfällen: 3-4 november och  
17-18 november. Antalet deltagare begränsas vid varje tillfälle till 10 personer. Anmälan (inkl 
uppgifter om önskat utbildningstillfälle) ska skickas till fornsok@raa.se senast 21 september. 

 

Övriga uppdrag 

Eftersom vi får en del frågor vill vi påminna om att man inte kan ladda upp några dokument (inkl 
rapport) kopplat till övriga uppdrag. Funktionen finns med på listan över vidareutveckling men 
kommer att kräva en del utredning innan det eventuellt utvecklas. Det handlar bl.a. om upphovsrätt. 
Vi vill påminna om att det på övriga uppdrag finns möjlighet att skriva en sammanfattning av 
uppdragets resultat.  

 

Förtydligande vad gäller geometrier 

I förra utskicket tog vi upp att undersökningsområden som hör till samma uppdrag inte får ligga på 
varandra (helt eller delvis). Ett uppdrag kan självklart ha flera ytor som undersökningsområde. Inte 
heller grävda ytor som hör till samma uppdrag får ligga ovanpå varandra. 

  

När det gäller lämningar så får de bestå av flera geometrier som ligger på varandra. Till exempel 
gruvområden som består av gruvhål, eller ett boplatsområde där man markerat ut en skärvstenshög. 
Olika lämningar kan också ligga på varandra. Till exempel ett järnåldersgravfält som delvis täcker en 
stenåldersboplats - två olika lämningar som inte har något med varandra att göra - var sitt 
lämningsnummer och var sin polygon/geometri som delvis överlappar. 

 

Ytan eller linjen för en lämning får dock inte korsa sig själv (sk fiskstjärt). Det genererar ett fel. En och 
samma lämning ska heller inte ha flera identiska geometrier som ligger ovanpå varandra.  

 

Ändring från ÖKL till Möjlig fornlämning 

I samband med migreringen av information från det gamla Fornminnesinformationssystemet (FMIS) 
till Kulturmiljöregistret (KMR) genomfördes en del kvalitetshöjande rättningar, både maskinellt och 
manuellt. En del av rättningarna handlade om att det inte hade gjorts någon revidering av de 
antikvariska bedömningarna i samband med att Kulturmiljölagen förändrades 2014.  
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Ett exempel på sådan rättning gäller Lägenhetsbebyggelse. Lämningar med lämningstypen 
Lägenhetsbebyggelse med antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk lämning som registrerats 
innan lagändringen 2014, och som inte uppdaterats sedan lagändringen, ändrades i KMR till Möjlig 
fornlämning. Detta för att den antikvariska bedömningen i högre grad ska stämma överens med 
gällande lagstiftning. Eftersom ändringen gjordes maskinellt betyder det att dessa lämningar kan 
behöva en ny antikvarisk bedömning utifrån KML. Detta görs vid behov av länsstyrelse och/eller 
utförare utifrån befintlig information eller efter komplettering av underlag. 

 

OBS att du inte kan svara på det här mailet. Skicka istället eventuella frågor och synpunkter till 
fornsok@raa.se 

 

Vänliga hälsningar 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 
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