Importera inventeringsmall
Lathund R2 Registermodulen
En rekommendation är att du använder Chrome som webbläsare när du arbetar i
Fastighetsregistrets systemstöd, detta gäller särskilt vid import av inventeringsmallen. Om du
använder Internet Explorer eller Edge och behöver importera samma inventeringsmall igen
behöver du trycka på uppdatera (F5) i din webbläsare och välja filen igen för att det ska fungera
1. Spara din ifyllda inventeringsmall på en plats på datorn där du enkelt kan komma åt den
2. Logga in i registermodulen, beskrivning av detta finns i lathund R1 Logga in i systemet
3. Klicka på importera inventeringsmall, i menyn
4. Klicka på välj fil och hämta din ifyllda inventeringsmall från den plats du sparat den
5. Klicka på importera

6. Efter du klickat på importera visas resultatet av importen, se exempel nedan.

Version: 1.0
Datum: 2018-09-17
Författare: Johanna Norlin
Dokumentansvarig: Marcus Sydh Göransson,
Avdelningen för gemensamma funktioner

a) I detta exempel har importen genererat:
Ett förvaltningsområde
Tre byggnadsverk
Två registerfastigheter
Noll fel
Tre överhoppade
Överhoppade innebär att en/flera rader inte lästs in vid denna import med anledning att objektet
redan finns i systemet, detta inträffar normalt för registerfastigheter eftersom det är vanligt att
samma registerfastighet förekommer flera gånger i en och samma inventeringsmall. Överhoppad
kan även inträffa om ett byggnadsverk eller förvaltningsområde redan finns i systemet, detta kan
uppstå om du läser in samma inventeringsmall flera gånger, vilket är naturligt när du systematiskt
rättar upp eventuella fel i inventeringsmallen och importerar igen.
Observera att importfunktionen inte uppdaterar redan importerade förvaltningsområden,
byggnadsverk eller registerfastigheter. Redan importerade objekt uppdateras/ändras direkt i
gränssnittet i systemet. Eftersom importen inte genererar några dubbletter kan du importera
samma inventeringsmall flera gånger. För att säkerställa att allt i inventeringsmallen kommer med
i importen ska du importera mallen tills det att resultatet visar noll fel.
7. Kontrollera resultatet av din import (beskrivning av hur felmeddelanden tolkas och
åtgärdas finns i lathund R7 Hantera felmeddelanden vid import)
a. Kontrollera att antalet sparade förvaltningsområden i ditt resultat stämmer överens
med antalet förvaltningsområden i din inventeringsmall
b. Kontrollera att antalet byggnadsverk och registerfastigheter i resultatet är rimligt
utifrån mängden i din inventeringsmall
c. Åtgärda eventuella fel och läs in inventeringsmallen igen (se lathund R7 Hantera
felmeddelanden vid import)
d. Gör stickprov i systemet på ett par objekt från din inventeringsmall så att du ser att
importen resulterat i objekt enligt din inventeringsmall

