
Utskick januari 2022 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 18 januari 2022  

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. 

 

Problem med e-postutskick  

Första halvan av december hade vi har trassel med e-postutskick inklusive de automatiska utskicken 

om att giltighetstid för behörigheter håller på att löpa ut. Det berörde främst gmail-adresser men 

inledningsvis även andra. Vi beskrev problemet i ett utskick den 15 december, om du inte fått det 

utskicket så finns det att läsa här. Sedan en tid tillbaka fungerar e-postutskicken igen. Men vi har fått 

besked om att e-post från oss ibland hamnat bland skräpposten. Om e-post från oss ligger i 

skräpposten så behöver du/din organisation bekräfta att e-post från Riksantikvarieämbetet är OK. 

 

Support 

Vi använder sedan jul ett nytt verktyg för att svara på supportfrågor. Ni skickar som tidigare era 
frågor till fornsok@raa.se men våra svar har ett lite annorlunda utseende. Vi håller på och lär oss det 
nya och gör även löpande förbättringar men om något ser lite konstigt ut så vet ni varför. 

 

Fornreg basutbildning 

Vi planerar för två basutbildningar i Fornreg under första halvåret 2022. Vid behov lägger vi till 
ytterligare en utbildning. Maxantal: 12 personer per utbildning. Utbildningarna genomförs digitalt 
under två heldagar. 

 

En utbildning kommer att genomföras den 15-16 februari. Anmälan senast den 4 februari.  

Ytterligare en utbildning genomförs den 20-21 april. Anmälan senast 8 april.  

Anmälan skickas till fornsok@raa.se   

 

Sammanhang för lämningsregistrering 

Vi har sett att knappt hälften av lämningsregistreringen görs utanför uppdrag. Många använder 
funktionen Registrera/Ny lämning utanför uppdrag.  

Det finns tillfällen när det är lämpligt att registrera utanför uppdrag, t.ex. när det handlar om en 
enstaka lämning som inte dokumenterats i ett större sammanhang. Om du väljer att registrera 
utanför uppdrag så är det bra (och nyttig information till den som ska använda informationen) att 
ange sammanhanget för registreringen, det gör man genom att skriva en kort text i kommentaren 
(Kommentar till nyregistrering utanför uppdrag/Kommentar till kvalitetshöjning utanför uppdrag).  

 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/)
mailto:fornsok@raa.se
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Men många gånger är det bra, och faktiskt enklare, att göra registrering (som inte hör till ett 
länsstyrelseuppdrag) inom ett övrigt uppdrag. Om du ska registrera/uppdatera flera lämningar 
behöver du i så fall bara beskriva sammanhanget en gång. Det finns tre typer av övriga uppdrag: 
Inventering, Utredning utan KML-beslut och Övrig fältregistrering. Övriga uppdrag registreras, 
hanteras och avslutas av den utförande organisationen. 

Funktionen för att skapa nytt uppdrag hittar du under Meny. Näst högst upp i formuläret 
(uppdragskortet) kan du beskriva syfta med uppdraget. Mer information om Övriga uppdrag finns i 
handledningen  

 

              
 

 

Sjökort  

Sjökort kommer att läggas till bland kartbakgrunderna som man kan välja i Fornreg och Fornsök. Det 
kommer att göras så snart som möjligt, troligen senast under mars. 

 

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 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/handledning-for-registrering-av-lamningsinformation-i-fornreg-version-3-0/#registrera-ett-ovrigt-uppdrag
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/handledning-for-registrering-av-lamningsinformation-i-fornreg-version-3-0/#registrera-ett-ovrigt-uppdrag
mailto:fornsok@raa.se
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Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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