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Ansök om behörighet för din organisation
För att du som yrkesverksam inom kulturmiljövården ska kunna registrera information
om arkeologiska uppdrag och lämningar i Fornreg krävs en personlig behörighet som
är kopplad till en organisation. Organisationen måste uppfylla Riksantikvarieämbetets
krav för en registrerande organisation. Mer information om detta finns på Fornregs
hemsida, http://raa.se/fornreg.
För att din organisation ska få behörighet att registrera information om uppdrag och
lämningar i Fornreg måste du skicka in en ansökan till Riksantikvarieämbetet.
Så här gör du:
1. Gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida och klicka på Meny längst upp i högra hörnet.
Välj Fornreg. Under Fornreg finns sidan Behörighet i Fornreg.
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/behorigheter-ifornreg/

3

2. Längst ned på sidan ser du länken Registrera din organisation. Klicka på den.

3. Om det är första gången du loggar in måste du ange ditt Google-konto.

4. Har du loggat in tidigare finns ditt konto med. Logga in.
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5. Du kommer då till ansökningsformuläret. Skriv in organisationsnumret och klicka på
Hämta. Notera att om du har en enskild firma ska du ange 12 tecken. Skriv gärna ett
meddelande och fyll i telefonnumret där vi kan nå dig (telefonnummer är obligatoriskt).
När du har fyllt i din ansökan klickar du på Skicka ansökan.

6. Du får en kvittens:

5

Du får samtidigt ett meddelande till din e-postadress. Har du skapat ett Google-konto och
använt en gmail-adress är det i den inboxen du hittar meddelandet.

7. Riksantikvarieämbetet behandlar ansökan. Du får ett nytt svarsmeddelande om beviljad
behörighet:

Din organisation är nu registrerad och du är angiven som behörighetsadministratör.
Behörigheten gäller ett år fram i tiden. Påminnelser om att behörighetstiden går ut går till
den e-postadress du har kopplat till ditt Google-konto.
Du kan bara vara behörighetsadministratör för en organisation i taget. För att se och
administrera dina behörigheter kan du gå du via länken i vårt svarsmail, logga in och
vidare till Administrera behörigheter, alternativt gå in via Behörigheter i Fornreg på
raa.se.

Har du frågor kontakta oss på fornsok@raa.se eller 08-5191 8600
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