
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  
Skickat: den 13 maj 2019 10:55 
Till: 'fornsok@raa.se' <fornsok@raa.se> 
Ämne: Till dig som registrerar i Fornreg 
Prioritet: Hög 
 
Hej 

Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Fornreg. Vi skickar med jämna 
mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar per mail. Det är viktigt att du 
läser igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. 
 
Förtydligande angående lämningsnumret i Fornreg/Fornsök 
 
Vi har förstått att det finns en diskussion om varför sockennamnet inte är en del av 
lämningsnumret i Kulturmiljöregistret och vill därför förtydliga varför vi gjort det valet. 
 
Vi har velat ta fram unika identiteter för varje lämning, för att undvika sammanblandning och 
missförstånd. I vårt tidigare system skapades, förutom RAÄ-numret med sockennamnet och 
ett löpnummer, ett 14-siffrigt ID-nummer för varje lämning. Detta ID-nummer var unikt men 
svårhanterligt i och med de många siffrorna och det användes i mycket begränsad 
utsträckning i dokumentation och andra sammanhang. RAÄ-numret däremot var inte alltid 
unikt. Det finns nämligen 116 sockennamn som förekommer fler än en gång, några av dem 
till och med inom samma län eller landskap. De maritima lämningar som är belägna utanför 
sockengränserna, vilket flertalet är, hade dessutom en särskild numrering. 
 
Med lämningsnumret har vi istället skapat ett enhetligt numreringssystem för lämningar både 
på land och i vatten, där varje nummer är unikt. De lämningar som sedan tidigare har ett 
RAÄ-nummer går att söka fram både på det gamla RAÄ-numret och på det nya 
lämningsnumret. Det går dessutom att, som tidigare, söka fram lämningar inom ett specifikt 
geografiskt område, exempelvis en socken eller kommun. Inget hindrar att man, om man så 
önskar, i beslut, rapporter osv skriver till exempel L2019:233 i Ala socken. Här kan du läsa 
mer om varför sockennamnet inte finns i lämningsnumret. 
 
I våra diskussioner kring numreringssystem har vi övervägt olika alternativ men landat i att 
lämningsnumret som det ser ut idag är det bästa, vilket vi nu slutgiltigt tagit ett beslut på. 
 
 
Vänliga hälsningar,  
Fornsöks support, 
genom Karolina Ross 
 
 
Fornreg/Fornsök 
Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 
Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 
Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ 

GDPR: Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter 
Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista. 
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