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rättsinformationsprojektet i stort, kontakta gärna  på Heléne Lundgren

.helene.lundgren@dom.se
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1. Inledning
Rättsinformationssystemet använder elektroniska identifierare i form av

URI:er (Uniform Resource Identifier) för alla  i systemet. En resursresurser

kan vara ett dokument, som en viss föreskrift, men även en samling av något

slag, såsom en viss publikationsserie, eller rent abstakta begrepp, såsom

begreppet "författning".

En identifierare är en teckensträng som unikt identifierar en viss resurs. Inom

den juridiska världen är "SFS 1999:175" (en författning) och "RÅ 1998 ref.

44" (ett rättsfallsreferat) exempel på identifierare. Motsvarande elektroniska

identifierare, enligt den standard som beskrivs i detta dokument, är 

 respektive http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175

.http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1998:44

Nedan beskrivs principerna för hur dessa identifierare ska konstrueras. Syftet

med dessa principer är att identifierarna (och således hänvisningar till dessa)

ska vara entydiga, beständiga över tid och förutsägbara.

2. Vägledande principer

2.1. Grunder

Identifierare för resurser i systemet ska vara URI:er — specifikt

HTTP-URI:er.

En URI består av (minst) tre delar: schema, auktoritet och sökväg. För en

HTTP-URI är schemat alltid "http". Auktoriteten utgörs (för HTTP-URI:er)

ett domännamn som ägs av den som ansvarar för URI:n. Sökvägen utgörs av

en serie segment som separeras med snedstreck ( )."/"

En HTTP-URI gör det möjligt att ta reda på information genom att hämta den

över nätet. För en resurs som identifierar ett dokument kan denna information

utgöras av själva dokumentets innehåll, men för en resurs som motsvarar ett

abstrakt begrepp kan det vara något annat, exempelvis en formell definition

av begreppet.

(En URI kan även innehålla en sökdel och en fragmentdel. URI:er enligt

dessa principer innehåller inte någon sökdel, men kan innehålla en

fragmentdel - se bilaga A).

2.2. Databeroenden

Identifierare ska konstrueras ur befintlig information om en resurs. Detta gör

dem förutsägbara, vilket medför att man kan beräkna en identifierare om man

har tillgång till tillräcklig information.
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En begränsad mängd centralt kontrollerad  kan vara nödvändig för attdata

kunna beräkna dessa, exempelvis om vilka symboler som ska användas för

olika  i identifieraren.segment

I övrigt ska principerna vara enkla nog för att varje informationsproducent ska

kunna konstruera dem själv. Detta är viktigt för att minimera beroendet av ett

central  för URI-tilldelning.tjänst

Genom kontrollerad administration av bas-segment garanteras även att

URI-rymden undviker namnkollision, om t.ex. framtida termer dyker upp som

är snarlika historiska termer. Rättsinformationssystemets

samordningsmyndighet (Domstolsverket) ansvarar för denna administration.

Övriga myndigheter med informationsansvar (som publicerar i

rättsinformationssystemet) ska som bas för de URI:er som de konstruerar

använda dessa segment.

I ovanstående exempel utgör http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/

respektive  sådana bas-URI:er.http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/

Detta betyder att enbart de segment som ligger  förutsägbara,under

kontrollerade bas-URI:er ska genereras ur resursens data. För resterande delar

ska  unika identifierare (tillhörighet, serienummer o.dyl.)per resurstyp

användas.

2.3. Namngivningsprinciper

Varje enskilt segment ska namnges med korta, enkla namn. Endast små

bokstäver från a-z, siffror och sådana skiljetecken som redan används i

befintliga identifierare ska användas.

När en befintlig identifierare som innehåller svenska tecken (exempelvis ÅFS,

Åklagarmyndighetens författningssamling) ska uttryckas som ett

segmentnamn ska de svenska tecknen översättas enligt följande:

Bokstav Översättning

å aa

ä ae

ö oe

Segmentnamnet för SJÖFS blir alltså sjoefs

Om det inom ett segment uppstår namnkrockar får dessa hanteras från fall till

fall, företrädelsevis genom att komplettera segmentnamnet med en

årsangivelse. Exempelvis hade den nu nedlagda myndigheten

Djurskyddsmyndigheten en författningssamling som förkortades DFS. Dessa

föreskrifter är fortfarande gällande, så motsvarande segment i identifierarna

blir . Om en ny myndighet under 2011 skulle få föreskriftsrätt och dessdfs
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författningssamling också fick namnet DFS (vilket är mycket osannolikt)

skulle dess motsvarande segment få namnet ).dfs-2011

Notera att namngivning enligt exemplen ovan rör sådana bas-segment som

samordningsmyndigheten ansvarar för. Den enskilda myndigheten behöver

alltså inte ta reda på vilket segment som ska användas för att ange dess

författningssamling, utan detta meddelas av samordningsmyndigheten.

3. Systemets URI-rymd

3.1. Bas

Bas-URI:n för rättsinformationssystemet är:

http://rinfo.lagrummet.se

3.2. Toppnivån

De direkt underliggande segmenten är uppdelade på roll och resurstyp, vilka

beskrivs i de efterföljande avsnitten.

3.2.1. Segment för resurser kontrollerade av de
rättsinformationsproducerande myndigheterna

publ

kom

Se .avsnitt 4

3.2.2. Segment för resurser kontrollerade av samordningsmyndigheten

serie

org

Se .avsnitt 4

3.2.3. Segment för resurser kontrollerade av systemet

ns

sys

ext

Se .avsnitt 5

3.3. Konstruktionsregler

För teknisk specifikation av hur URI:er ska konstrueras baserat på dokuments

relationer och egenskaper, se .Bilaga A
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För listor på symboler för de resurser olika relationer anger, se .Bilaga B

För exempel på URI:er per dokument- och samlingstyp se, .Bilaga C

4. Identifierare för publikationer, samlingar, organisationer
och kommittéeinformation
Detta kapitel beskriver regler för hur producenter ska konstruera URI:er för

poster som ingår i rättsinformationssystemet.

publ

Publicerade dokument. Den stora massan av rättsinformation faller

under detta segment.

Unikhet uppnås m.h.a. centralt kontrollerade segment baserade på

någon slags tillhörighet (typ, publikationsserie eller utgivande

organisation) samt ett för respektive segment unikt serienummer eller

-namn (helt beroende på hur sådana tilldelas för respektive

samlingstyp).

serie

Publikationsserier, exempelvis författningssamlingar och

rättsfallssamlingar, som är centrala för sådan information som

publiceras inom rättsinformationssystemet.

org

Organisationer/grupper som är centrala för rättsinformationssystemet,

såsom förvaltningsmyndigheter, domstolar, regering, departement och

riksdag.

kom

Resurser i kommittéväsendet.

4.1. Rättsinformationsdokument

URI:er för rättsinformationsdokument (publikationer) faller under under

segmentet .publ

Här hamnar alla primära rättsinformationsdokument. Deras URI:er baseras på

en bas-URI som beror på vilken grupp de tillhör (exempelvis författningar i

SFS eller rättsfallsreferat från Regeringsrätten), samt ett lokalt unikt värde för

respektive grupp (baserat på exempelvis SFS-nummer eller

referatbeteckning).

4.1.1. Underliggande segment
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Direkt under  finns ett flertal segment som representerar tillhörighet.publ

Dessa är centralt definierade av samordningsmyndigheten, som ansvarar för

att skapa nya segment då nya tillhörighetstyper tillkommer, t.ex. när en ny

författningsamling skapas, eller om en ny grundtyp av dokument definieras i

rättsinformationsmodellen (ett exempel på en sådan ny grundtyp är

förtursförklaringar, som infördes i rättsinformationsförordningen 1 jan 2010).

Exempel på segment för publikationstillhörighet är:

/publ/sfs/

Författningar publicerade i SFS (Svensk Författningsamling).

/publ/rf/nja/

Rättsfallsreferat publicerade i NJA (Nytt Juridiskt Arkiv).

/publ/prop/

Propositioner (dokument av typen "proposition").

/publ/dom/domstolsverket/

Vägledande domstolsavgöranden utgivna av Domstolsverket (observera

att detta inte är samma sak som rättsfallsreferat).

4.2. Publikationsserier

URI:er för själva de dokumentssamlingar som ingår i

rättsinformationssystemet.

Exempel på segment för publikationstillhörighet är:

/serie/fs/sfs

Svensk Författningsamling (SFS)

/serie/rf/nja

Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA)

/serie/utr/sou

Statens offentliga utredningar (SOU)

4.3. Organisationer

URI:er för de organisationer som ingår i rättsinformationsdomänen.

/org/domstolsverket

Domstolsverket

/org/hoegsta_domstolen
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Högsta Domstolen

/org/justitiekanslern

Justitiekanslern

4.4. Kommittéregisterposter

URI:er för de ting inom kommittéväsendet som  är publikationer fallerinte

under under segmentet .kom

Exempel på sådana ting är kommittéer och poster i kommittéregistret.

/kom/kommitte/

Kommittéer

5. Identifierare för centrala poster i
rättsinformationssystemet
Detta kapitel beskriver regler för hur URI:er för centrala poster i

rättsinformationssystemet ska konstrueras.

ns

Namnrymd för modeller, taxonomier och ämnestermer. Dessa är helt

centralt kontrollerade. Unikhet uppnås m.h.a. datumsegment och ett

enkelt namn.

sys

Systemnära information såsom systemloggar och metadata för

konfiguration.

ext

Plats för identifierare för resurser som inte ingår i den svenska

rättsinformationsdomänen. Här kan information om viktiga externa

resurser placeras (dokument, vokabulär, organisationer m.m.),

eventuellt med kopior av den information de utgör.

Vidare kan URI:er tilldelas under detta segment i de fall då externa

resurser inte har blivit tilldelade (pålitliga och beständiga) sådana.

5.1. Namnrymden "ns"

Under detta segment placeras tekniska modeller såsom scheman/ontologier

(RDFS/OWL), centrala SKOS-vokabular, eventuella GRDDL-dokument,

XML-scheman och liknande.

5.1.1. Definierade modell-URI:er
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1.  

2.  

Modellen för rättsinformationsdokument

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#

Modellen för kommittéeregistret

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/kommitte#

Denna rymd partitioneras i regel med datum (år, månad, namn(delar)), enligt:

<ns/{yyyy/mm[/dd]}/{namn[/...]}>

5.2. Interna segment

Segmenten  och  kontrolleras internt och är primärt inte till för attsys ext

länkas till av andra delar än systemet självt.

6. Informationsresurser
Den stora massan av resurser för vilka rättsinformationssystemet tilldelar

URI:er är s.k. "informationsresurser". Dessa är hämtbara elektroniska

dokument som finns på ett eller flera format.

6.1. Elektroniska representationer

Elektroniskt material omfattar representationer av informationsresurser såsom

textdokument, bilder m.m. Dessa är direkt underordnade en logisk

identifierare, och är i systemet även strukturellt underordnade en given primär

URI (likt filer i en katalog).

Maximalt en given representation ska finnas per mediaformat och språk.

Mediaformat och språk används för att namnge representationen under den

givna primära URI:ns segment.

6.1.1 Exempel på URI:er för elektroniska representationer

PDF (på svenska) för SFS 1999:175

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/pdf,sv

RDF för SFS 1999:175

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/rdf

6.2. Associerade filer

Vissa representationer kan ha en eller flera associerade filer i form av t.ex.

bilagor eller stilinformation. Dessa underordnas en primär URI på samma sätt

som representationerna. Deras namngivning är löst kontrollerad, med krav på:

Lokal unikhet. Specifikt måste de anges på formen 
. Detta gör att namnen inte kan krocka med av{bas}.{filtypsändelse}

systemet definierade representationsnamn (baserade på mediaformat) eller
underordnade segment.
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2.  Hänvisningar i en given representation ska utgå från en relativ placering i
"samma katalog", med underkataloger separerade med  på sedvanligt vis./

6.2.1. Exempel på URI:er för associerade filer

Bilaga som PDF associerad med SFS 1999:175

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/bilaga_1.pdf

CSS associerad med (HTML-representation av) SFS 1999:175

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/style/print.css
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A. Konstruktionsregler för rättsinformationsindentifierare

Fullständiga URI-mallar

Dessa mallar beskriver de egenskaper som används för att konstruera URI:er för dokument.

För listor på symboler för de resurser som en del relationer hänvisar till, se .Bilaga B

/publ/{fs}/{arsutgava}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

fs symbol för Författningssamling

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

/publ/{fs}/{arsutgava}:bih_{bihang}

Variabel Egenskap

fs symbol för Författningssamling

arsutgava Årsutgåva

bihang Bihangsnummer

/publ/{fs}/{arsutgava}:{lopnummer}_s_{sidnummer}

Variabel Egenskap

fs symbol för Författningssamling

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

sidnummer Sidnummer

/publ/{fs}/{arsutgava}:bih_{bihang}_s_{sidnummer}

Variabel Egenskap

fs symbol för Författningssamling

arsutgava Årsutgåva

bihang Bihangsnummer

sidnummer Sidnummer

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bihangsnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#forfattningssamling
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bihangsnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer
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/publ/{rtype}/{arsutgava}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

rtype symbol för Typ

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

/publ/ar/{serie}/{arsutgava}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Allmänna råd-serie

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

/publ/avg/{publisher}/{diarienummer}

Variabel Egenskap

publisher symbol för Utgivare

diarienummer Diarienummer

Enbart för Vägledande myndighetsavgörande

/publ/dom/{publisher}/{malnummer}/{avgorandedatum}

Variabel Egenskap

publisher symbol för Utgivare

malnummer Målnummer

avgorandedatum Avgörandedatum

Enbart för Vägledande domstolsavgörande

/publ/rf/{serie}/{arsutgava}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Rättsfallspublikation

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#allmannaRadSerie
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://purl.org/dc/terms/publisher
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#diarienummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeMyndighetsavgorande
http://purl.org/dc/terms/publisher
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#malnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#avgorandedatum
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#VagledandeDomstolsavgorande
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
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arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

/publ/rf/{serie}/{arsutgava}/not/{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Rättsfallspublikation

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

Enbart för Rättsfallsnotis

/publ/rf/{serie}/{arsutgava}/s_{sidnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Rättsfallspublikation

arsutgava Årsutgåva

sidnummer Sidnummer

/publ/rf/{serie}/{arsutgava}_{referatserie}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Rättsfallspublikation

arsutgava Årsutgåva

referatserie Referatserie

lopnummer Löpnummer

/publ/rf/{serie}/{arsutgava}/not/{notisserie}_{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Rättsfallspublikation

arsutgava Årsutgåva

notisserie Notisserie

lopnummer Löpnummer

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#sidnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#referatserie
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattsfallspublikation
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#notisserie
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
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Enbart för Rättsfallsnotis

/publ/utr/{serie}/{arsutgava}:{lopnummer}

Variabel Egenskap

serie symbol för Utredningsserie

arsutgava Årsutgåva

lopnummer Löpnummer

/ext/eur-lex/{celexNummer}

Variabel Egenskap

celexNummer CELEX-nummer

/org/{name}

Variabel Egenskap

name Namn

Enbart för Organisation

Relativa mallar (baserade på URI för relaterad resurs)

{+base}/konsolidering/{issued}

Variabel Egenskap

issued Utgiven

Relativ relation

 som underordnas Konsoliderad grundförfattning Författning

{  }    Konsoliderad av  {  }Författning Konsoliderar Utgiven

{+base}/rattelse/{issued}

Variabel Egenskap

issued Utgiven

Relativ relation

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallsnotis
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#utrSerie
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#arsutgava
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#lopnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#celexNummer
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization
http://purl.org/dc/terms/issued
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#KonsolideradGrundforfattning
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattning
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattning
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#konsoliderar
http://purl.org/dc/terms/issued
http://purl.org/dc/terms/issued
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 som underordnas Rättelseblad Författningssamlingsdokument

{  }    Rättas av  {  }Författningssamlingsdokument Rättning av Utgiven

Fragmentmallar (baserade på URI för relaterad resurs)

Delar av dokument identifieras med bestämda fragment. Dessa konstrueras baserat på:

relationen mellan dokument eller överliggande del och delen i sig,

en ordinal (vanligen siffra eller nummer). Plats för denna representeras som  i{ordinal}

mallarna nedan.

De definierade fragmenttyperna och hur de ska konstrueras definieras av följande mallar:

Fragment ( ) på formen:#    bilaga_{repr}

Variabel Egenskap

repr  Titel Etikett

Relativ relation

{ Basresurs }      {   }Bilaga till Bilaga Titel Etikett

Fragment ( ) på formen:#    k_{kapitelnummer}

Variabel Egenskap

kapitelnummer Kapitelnummer

Relativ relation

{ Basresurs }  Kapitel i    {  }Kapitel Kapitelnummer

Fragment ( ) på formen:#    p_{paragrafnummer}

Variabel Egenskap

paragrafnummer Paragrafnummer

Relativ relation

{ Basresurs }  Paragraf i    {  }Paragraf Paragrafnummer

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattelseblad
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#FSDokument
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#FSDokument
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#rattningAv
http://purl.org/dc/terms/issued
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilagaTill
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#bilaga
http://purl.org/dc/terms/title
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitelnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitel
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#kapitelnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragrafnummer
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragraf
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#paragrafnummer
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B. Symboluppsättningar för segment baserade på relationer

Symboler av typen Allmänna råd-serie

Symbol Resurs

far
Försvarsmaktens allmänna råd

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/ar/far>

fkar
Försäkringskassans allmänna råd

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/ar/fkar>

nar
Naturvårdsverkets allmänna råd

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/ar/nar>

nrr
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/ar/nrr>

Symboler av typen Klass

Symbol Resurs

fm
Förordningsmotiv

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forordningsmotiv>

so
Internationell överenskommelse

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#InternationellOverenskommelse>

dir
Kommittédirektiv

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Kommittedirektiv>

prop
Proposition

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Proposition>

skr
Skrivelse

<http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Skrivelse>

Symboler av typen Författningssamling

Symbol Resurs

01fs
Stockholms läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/01fs>

03fs
Uppsala läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/03fs>

04fs
Södermanlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/04fs>

05fs
Östergötlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/05fs>

06fs
Jönköpings läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/06fs>

07fs
Kronobergs läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/07fs>

Kalmars läns författningssamling

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#AllmannaRadSerie
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Forfattningssamling
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08fs <http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/08fs>

09fs
Gotlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/09fs>

10fs
Blekinge läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/10fs>

12fs
Skåne läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/12fs>

13fs
Hallands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/13fs>

14fs
Västra Götalands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/14fs>

17fs
Värmlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/17fs>

18fs
Örebro läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/18fs>

19fs
Västmanlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/19fs>

20fs
Dalarnas läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/20fs>

21fs
Gävleborgs läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/21fs>

22fs
Västernorrlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/22fs>

23fs
Jämtlands läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/23fs>

24fs
Västerbottens läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/24fs>

25fs
Norrbottens läns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/25fs>

aafs
Åklagarmyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/aafs>

affs
Arbetsförmedlingens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/affs>

afs
Arbetsmiljöverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/afs>

agvfs
Arbetsgivarverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/agvfs>

amsfs
Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/amsfs>

bfs
Boverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bfs>

bolfs
Bolagsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bolfs>

Banverkets författningssamling



18(36)

DATUM

2015-10-26

bv-fs <http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bv-fs>

csnfs
Centrala studiestödsnämndens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/csnfs>

dfs
Djurskyddsmyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/dfs>

difs
Datainspektionens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/difs>

dvfs
Domstolsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/dvfs>

elsaek-fs
Elsäkerhetsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/elsaek-fs>

emfs
Exempelmyndigheten författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/emfs>

fffs
Finansinspektionens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/fffs>

ffs
Försvarsmaktens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ffs>

fhifs
Statens folkhälsoinstituts författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/fhifs>

fifs
Fiskeriverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/fifs>

fkfs
Försäkringskassans författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/fkfs>

hsvfs
Högskoleverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/hsvfs>

hvmfs
Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/hvmfs>

iaffs
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/iaffs>

itpsfs
Institutet för tillväxtpolitiska studiers författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/itpsfs>

jvsfs
Järnvägsstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/jvsfs>

kamfs
Kammarkollegiets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kamfs>

kbmfs
Krisberedskapsmyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kbmfs>

kfmfs
Kronofogdemyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kfmfs>

kfs
Kommerskollegiums författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kfs>

kifs
Kemikalieinspektionens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kifs>

Konkurrensverkets författningssamling
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kkvfs <http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kkvfs>

kovfs
Konsumentverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kovfs>

krfs
Statens kulturråds författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/krfs>

kvfs
Kriminalvårdens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/kvfs>

lfnfs
Läkemedelsförmånsnämndens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/lfnfs>

lfs
Luftfartsstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/lfs>

lifs
Lotteriinspektionens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/lifs>

livsfs
Livsmedelsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/livsfs>

lmvfs
Lantmäteriverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/lmvfs>

lvfs
Läkemedelsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/lvfs>

migrfs
Migrationsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/migrfs>

nfs
Naturvårdsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/nfs>

nutfs
Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/nutfs>

prvfs
Patent- och registreringsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/prvfs>

ra-fs
Riksarkivets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs>

rgkfs
Riksgäldskontorets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/rgkfs>

rnfs
Revisorsnämndens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/rnfs>

rpsfs
Rikspolisstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/rpsfs>

rtvfs
Radio- och TV-verkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/rtvfs>

saeifs
Sprängämnesinspektionens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/saeifs>

scb-fs
Statistiska centralbyråns författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/scb-fs>

sfs
Svensk författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sfs>

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling
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sgu-fs <http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sgu-fs>

sjoefs
Sjöfartsverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sjoefs>

sjvfs
Statens jordbruksverks författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sjvfs>

skifs
Statens kärnkraftinspektions författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/skifs>

skolfs
Statens skolverks författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/skolfs>

sksfs
Skogsstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sksfs>

skvfs
Skatteverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/skvfs>

sosfs
Socialstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sosfs>

srvfs
Statens räddningsverks författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/srvfs>

ssifs
Statens strålskyddsinstituts författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ssifs>

stafs
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (SWEDAC) författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/stafs>

stemfs
Statens energimyndighets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/stemfs>

svkfs
Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/svkfs>

tfs
Tullverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/tfs>

tpvfs
Totalförsvarets pliktverks författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/tpvfs>

tsfs
Transportstyrelsens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/tsfs>

tvfs
Tillväxtverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/tvfs>

valfs
Valmyndighetens författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/valfs>

vervafs
Verket för förvaltningsutvecklings (Verva) författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/vervafs>

vrfs
Vetenskapsrådets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/vrfs>

vvfs
Vägverkets författningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/vvfs>

Symboler av typen Organisation

http://xmlns.com/foaf/0.1/Organization
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Symbol Resurs

ad
Arbetsdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsdomstolen>

dv
Domstolsverket

<http://rinfo.lagrummet.se/org/domstolsverket>

hgo
Göta hovrätt

<http://rinfo.lagrummet.se/org/goeta_hovraett>

hd
Högsta domstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen>

hfd
Högsta förvaltningsdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_foervaltningsdomstolen>

hnn
Hovrätten för Nedre Norrland

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_nedre_norrland>

hon
Hovrätten för Övre Norrland

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_oevre_norrland>

hvs
Hovrätten för Västra Sverige

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_foer_vaestra_sverige>

hsb
Hovrätten över Skåne och Blekinge

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hovraetten_oever_skaane_och_blekinge>

jk
Justitiekanslern

<http://rinfo.lagrummet.se/org/justitiekanslern>

kgg
Kammarrätten i Göteborg

<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_goeteborg>

kjo
Kammarrätten i Jönköping

<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_joenkoeping>

kst
Kammarrätten i Stockholm

<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_stockholm>

ksu
Kammarrätten i Sundsvall

<http://rinfo.lagrummet.se/org/kammarraetten_i_sundsvall>

mmd
Mark- och miljööverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/mark-_och_miljoeoeverdomstolen>

md
Marknadsdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/marknadsdomstolen>

mig
Migrationsöverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/migrationsoeverdomstolen>

mod
Miljööverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/org/miljoeoeverdomstolen>

pbr
Patentbesvärsrätten

<http://rinfo.lagrummet.se/org/patentbesvaersraetten>

rhn
Rättshjälpsnämnden

<http://rinfo.lagrummet.se/org/raettshjaelpsnaemnden>

regr
Regeringsrätten

<http://rinfo.lagrummet.se/org/regeringsraetten>

Statens ansvarsnämnd
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san <http://rinfo.lagrummet.se/org/statens_ansvarsnaemnd>

hsv
Svea hovrätt

<http://rinfo.lagrummet.se/org/svea_hovraett>

Symboler av typen Rättsfallspublikation

Symbol Resurs

ad
Arbetsdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ad>

fod
Försäkringsöverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/fod>

hfd
Högsta förvaltningsdomstolens årsbok

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/hfd>

md
Marknadsdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/md>

mig
Migrationsöverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mig>

mod
Miljööverdomstolen

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mod>

nja
Nytt Juridiskt Arkiv

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

ra
Regeringsrättens årsbok

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rh
Rättsfall från hovrätterna

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rh>

rk
Rättsfall från kammarrätterna

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rk>

Symboler av typen Utredningsserie

Symbol Resurs

ds
Departementsserien

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/utr/ds>

sou
Statens offentliga utredningar

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/utr/sou>

http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Rattsfallspublikation
http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ#Utredningsserie
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C. Exempel på URI:er per dokument- och samlingstyp

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175

Förordning i svensk författningsamling (SFS)

rpubl:Forordning

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sfs>

rpubl:arsutgava

1999

rpubl:lopnummer

175

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1899:bih_40_s_3

Äldre förordning i svensk författningsamling (SFS), med identifierare konstruerad ur bihang-

och sidhänvisning

rpubl:Forordning

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sfs>

rpubl:arsutgava

1899

rpubl:bihangsnummer

40

rpubl:sidnummer

3

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1851:55_s_4

Äldre förordning i svensk författningsamling (SFS), med identifierare delvis konstruerad ur

sidhänvisning

rpubl:Forordning

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sfs>

rpubl:arsutgava

1851

rpubl:lopnummer

55

rpubl:sidnummer
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4

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1899:bih_25

Äldre skrivelse i svensk författningsamling (SFS), med identifierare konstruerad ur

bihangshänvisning

rpubl:Forordning

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/sfs>

rpubl:arsutgava

1899

rpubl:bihangsnummer

25

http://rinfo.lagrummet.se/publ/ra-fs/2006:6

Vanlig myndighetsföreskrift (RA-FS)

rpubl:Myndighetsforeskrift

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/ra-fs>

rpubl:arsutgava

2006

rpubl:lopnummer

6

http://rinfo.lagrummet.se/publ/06fs/1971:96_b

Myndighetsföreskrift vars författningssamlingsnummer följs av mellanslag och bokstav

rpubl:Myndighetsforeskrift

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/06fs>

rpubl:arsutgava

1971

rpubl:lopnummer

96 b

http://rinfo.lagrummet.se/publ/saeifs/1983:1

Myndighetsföreskrift vars identifierare inte följer standard

rpubl:Myndighetsforeskrift
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rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/saeifs>

dct:identifier

SÄI 1983:1

rpubl:arsutgava

1983

rpubl:lopnummer

1

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:189/rattelse/1999-05-31

Rättelseblad till förordning

rpubl:Rattelseblad

rpubl:rattningAv

<http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:189>

rpubl:rattelsebeskrivning

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 1999:189. Rättelsen avser

beloppet i 6 §.

dct:issued

1999-05-31

http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175/konsolidering/1999-03-25

Konsolidering av en grundförfattning, identifierad på grundförfattning och det datum då

konsolideringen utfärdades.

rpubl:KonsolideradGrundforfattning

rpubl:konsoliderar

<http://rinfo.lagrummet.se/publ/sfs/1999:175>

dct:issued

1999-03-25

http://rinfo.lagrummet.se/publ/ar/fkar/2010:22

Ett allmänt råd, utgiven i en serie med andra allmänna råd

rpubl:AllmannaRad

rpubl:allmannaRadSerie

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/ar/fkar>

dct:identifier

FKAR 2010:22
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rpubl:arsutgava

2010

rpubl:lopnummer

22

http://rinfo.lagrummet.se/publ/tsfs/2010:182

Ett allmänt råd, utgiven i en författningssamling

rpubl:AllmannaRad

rpubl:forfattningssamling

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/tsfs>

dct:identifier

TSFS 2010:182

rpubl:arsutgava

2010

rpubl:lopnummer

182

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2005:57

Rättsfallsreferat utgivet i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:lopnummer

57

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2005/s_523

Rättsfallsreferat utgivet i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:sidnummer

523
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http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2005/s_523

Rättsfallsreferat utgivet i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:lopnummer

57

rpubl:sidnummer

523

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1913/not/b_418

Rättsfallsnotis utgiven i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

1913

rpubl:notisserie

B

rpubl:lopnummer

418

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/1957/not/c_499

Rättsfallsnotis utgiven i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

1957

rpubl:notisserie

C

rpubl:lopnummer

499

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/nja/2007/not/72
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Rättsfallsnotis utgiven i Nytt Juridiskt Arkiv

rpubl:Rattsfallsnotis

>

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/nja>

rpubl:arsutgava

2007

rpubl:lopnummer

72

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1910:17

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1910

rpubl:lopnummer

17

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1970:11

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1970

rpubl:lopnummer

11

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1933/not/fi_655

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>
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rpubl:arsutgava

1933

rpubl:notisserie

Fi

rpubl:lopnummer

655

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1936/not/fi_223

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1936

rpubl:notisserie

Fi

rpubl:lopnummer

223

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1942/not/s_460

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1942

rpubl:notisserie

S

rpubl:lopnummer

460

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1966/not/842

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava
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1966

rpubl:lopnummer

842

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1967/not/jo_16

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1967

rpubl:notisserie

Jo

rpubl:lopnummer

16

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1971/not/c_59

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1971

rpubl:notisserie

C

rpubl:lopnummer

59

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1974/not/a_1277

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1974

rpubl:notisserie

A
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rpubl:lopnummer

1277

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1975/not/ab_324

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsnotis

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1975

rpubl:notisserie

Ab

rpubl:lopnummer

324

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ra/1978_2:37

Rättsfallsreferat utgivet i Regeringsrättens årsbok

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ra>

rpubl:arsutgava

1978

rpubl:referatserie

2

rpubl:lopnummer

37

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/rh/2009:48

Rättsfallsreferat utgivet i Rättsfall från hovrätterna

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rh>

rpubl:arsutgava

2009

rpubl:lopnummer

48
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http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/rk/2009:3

Rättsfallsreferat utgivet i

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/rk>

rpubl:arsutgava

2009

rpubl:lopnummer

3

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/md/2010:7

Rättsfallsreferat utgivet i

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/md>

rpubl:arsutgava

2010

rpubl:lopnummer

7

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/ad/2010:14

Rättsfallsreferat utgivet i

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/ad>

rpubl:arsutgava

2010

rpubl:lopnummer

14

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/mod/2009:31

Rättsfallsreferat utgivet i

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mod>
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2015-10-26

rpubl:arsutgava

2009

rpubl:lopnummer

31

http://rinfo.lagrummet.se/publ/rf/mig/2009:34

Rättsfallsreferat utgivet i

rpubl:Rattsfallsreferat

rpubl:rattsfallspublikation

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/rf/mig>

rpubl:arsutgava

2009

rpubl:lopnummer

34

http://rinfo.lagrummet.se/publ/dom/hd/b333-04/2005-06-17

rpubl:VagledandeDomstolsavgorande

dct:publisher

<http://rinfo.lagrummet.se/org/hoegsta_domstolen>

rpubl:malnummer

B333-04

rpubl:avgorandedatum

2005-06-17

http://rinfo.lagrummet.se/publ/avg/jk/874-05-30

rpubl:VagledandeMyndighetsavgorande

dct:publisher

<http://rinfo.lagrummet.se/org/justitiekanslern>

rpubl:diarienummer

874-05-30

http://rinfo.lagrummet.se/publ/dir/1999:42

Kommittédirektiv

rpubl:Kommittedirektiv

rpubl:arsutgava

1999
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rpubl:lopnummer

42

http://rinfo.lagrummet.se/publ/utr/ds/2005:26

Utredningsbetänkande publicerat i Departementserien

rpubl:Utredningsbetankande

rpubl:utrSerie

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/utr/ds>

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:lopnummer

26

http://rinfo.lagrummet.se/publ/utr/sou/2000:114

Utredningsbetänkande publicerat i Statens offentliga utredningar

rpubl:Utredningsbetankande

rpubl:utrSerie

<http://rinfo.lagrummet.se/serie/utr/sou>

rpubl:arsutgava

2000

rpubl:lopnummer

114

http://rinfo.lagrummet.se/publ/fm/2005:2

Förordningsmotiv

rpubl:Forordningsmotiv

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:lopnummer

2

http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/2002/03:20

Proposition

rpubl:Proposition

rpubl:arsutgava
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2002/03

rpubl:lopnummer

20

http://rinfo.lagrummet.se/publ/prop/1975:95

Äldre proposition

rpubl:Proposition

rpubl:arsutgava

1975

rpubl:lopnummer

95

http://rinfo.lagrummet.se/publ/so/2005:60

Internationell överenskommelse utgiven i Sveriges Internationella Överenskommelser

rpubl:InternationellOverenskommelse

rpubl:arsutgava

2005

rpubl:lopnummer

60

http://rinfo.lagrummet.se/ext/eur-lex/32001r1049

EU-förordning ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj

2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens

handlingar")

rdf:Description

rpubl:celexNummer

32001R1049
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D. Teori och principer
Artiklar om teori och principer kring god URI-design:

Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax

Cool URIs don't change

Cool URIs for the Semantic Web

On Linking Alternative Representations To Enable Discovery And Publishing

http://tools.ietf.org/rfc/rfc3986
http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html
http://www.w3.org/TR/cooluris/
http://www.w3.org/2001/tag/doc/alternatives-discovery.html

