Hantera felmeddelanden vid import
Lathund R7 Registermodulen
När du har importerat din inventeringsmall enligt lathund R2 Importera inventeringsmall kan
det uppstå ett antal felmeddelanden. Denna lathund syftar till att ge dig tydligare beskrivning
av vad felet är samt vägledning till vilka åtgärder du behöver vidta för att rätta det.
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1.

Generellt fel – Inget händer vid klick på importera

Det är en rekommendation att använda Chrome som webbläsare när du arbetar med
systemstöden för Fastighetsregistret. Nedan beskrivet fel kan uppstå om du använder
webbläsare Internet Explorer eller Edge.
Fel som uppstår är att ingenting händer när du för andra gången klickar på importera för att
importera din inventeringsmall en andra gång.
Åtgärd: Uppdatera sidan genom att trycka på F5, därefter väljer du inventeringsmallen som
ska importeras och ny import sker.

2.

Felmeddelande - Värdet på organisationsnumret saknas

Fel som uppstår när organisationsnumret ej är ifyllt i inventeringsmallen.
Åtgärd: Fyll i organisationsnumret i cell B2 i flik 1.

3.

Felmeddelande - Organisationsnumret saknas i registret
Organisatoriska enheter

Fel som uppstår när du angivit ett organisationsnummer som inte finns i systemet.
Åtgärd: Kontrollera att du angivit korrekt organisationsnummer i cell B2 i flik 1. Om
felaktigt organisationsnummer är angivet åtgärdas detta i inventeringsmallen och importen
genomförs igen, om organisationsnumret är korrekt kontakta stiftets kontakt och utbildare.

4.

Felmeddelande - Cell saknar data

Fel som uppstår när typ av förvaltningsområde inte valts.
Åtgärd: Fyll i typ av förvaltningsområde i cell B4.

5.

Felmeddelande - Obligatorisk värde saknas

Fel som uppstår när fält som är obligatoriskt för import lämnats tomt.
Följande kolumner är obligatoriska för import av inventeringsmall:
A, B, D, E, H och I
Exempel:
Funktion är ej ifylld i kolumn B.
Åtgärd: Säkerställ att alla obligatoriska kolumner är ifyllda.

6.

Felmeddelande - Textdata istället för nummer

Fel som uppstår när det i cellen finns andra tecken än siffror.
Exempel fält:
BRA, Bruksarea

375 kvm

Åtgärd: Säkerställ att cellen endast innehåller siffror.

7.

Felmeddelande - Utanför värdeval

Fel som uppstår när värdet i cellen inte är giltigt enligt värdelistan, kan uppstå om värdet
klistrats in i inventeringsmallen istället för att välja från värdelistan.
Exempel:
I äldre versioner av inventeringsmallen (äldre än den som är daterad 2018-02-26) finns
värdeval som efter remissarbeten utgått.
Åtgärd: Öppna värdelistan i din inventeringsmall och välj ett alternativ från den.

8.

Felmeddelande - Value to large for column

Fel som uppstår när värdet i cellen innehåller fler tecken än tillåtet.
Exempel:

Åtgärd: Se i felmeddelandet vilken cell som avses. Justera innehållet i cellen så att antal
tecken inte överskrider tillåtet antal.

9.

Felmeddelande – Ett byggnadsverk kan inte ha både byggnadsoch markuppgifter

Fel som uppstår när ett och samma byggnadsverk har inlagt både byggnads- och
markuppgifter i inventeringsmallen. Ett byggnadsverk är alltid en byggnad eller mark.
Exempel:

Åtgärd: Kontrollera om byggnadsverket på aktuell rad i inventeringsmallen (rad 15 i
exemplet ovan) avser en byggnad eller ett markobjekt. Ta bort uppgifter som avser mark om
det är en byggnad och omvänt.

