Svensk författningssamling

SFS 2000:337

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1188) om
kulturminnen m.m.;

Utkom från trycket
den 5 juni 2000

utfärdad den 18 maj 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.1
dels att 23 a § skall upphöra att gälla,
dels att i 4 § ordet ”planregistret” skall bytas ut mot ”fastighetsregistrets
allmänna del”,
dels att nuvarande 30–33 §§ skall betecknas 33–36 §§,
dels att 23–32 §§ skall ha följande lydelse, och
dels att rubriken närmast före 31 § skall sättas närmast före 33 §.
23 §2 Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt kulturföremål ur landet skall i enlighet med 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ha
tillstånd till utförseln om föremålet är av det slag som anges i 24 och 25 §§.
För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd endast om föremålet funnits i Sverige i mer än 100 år.
24 § Svenska och utländska kulturföremål inom de kategorier som anges i
bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål
med följande ålders- och värdegränser samt andra bestämningar.
1. Arkeologiska föremål inom kategori A1:
– svenska arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör
från tiden före år 1650 och inte ägs av staten.
2. Målningar inom kategori A3:
a) svenska målningar som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor,
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000 kronor,
c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 kronor.
3. Teckningar inom kategori A4:
a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än
100 år och värda mer än 50 000 kronor,
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer i form av teckningar, akvareller, gouacher och pasteller och som är äldre
än 100 år och värda mer än 20 000 kronor,
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c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är värda
mer än 50 000 kronor.
4. Originalgrafik m.m. inom kategori A5:
– svenska träsnitt och kopparstick, som är framställda före år 1650, oavsett värde.
5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A6:
a) svenska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt
samma process som originalet, oavsett material, som är äldre än 100 år och
värda mer än 50 000 kronor,
b) utländska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt
samma process som originalet, oavsett material, som är värda mer än 50 000
kronor.
6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategorin A8:
a) svenska inkunabler, oavsett värde,
b) svenska handskrifter på pergament eller papper framställda före år
1650, oavsett värde,
c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper samt handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har
ett värde över 2 000 kronor,
d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt icke tryckt material enligt b och c som är äldre än 50 år och har ett värde över 50 000 kronor.
7. Böcker inom kategori A9:
a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett värde,
b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett värde över
10 000 kronor,
c) utländska böcker med ett värde över 10 000 kronor.
8. Tryckta kartor inom kategori A10:
a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och har ett värde över
10 000 kronor,
b) utländska tryckta kartor, som har ett värde över 10 000 kronor.
9. Arkiv m.m. inom kategori A11:
– svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har ett
värde över 2 000 kronor.
10. Transportmedel inom kategori A13:
a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år och har ett värde över
50 000 kronor,
b) utländska transportmedel med ett värde över 50 000 kronor.
11. Andra antikviteter inom kategori A14, i den mån de inte ingår i kategorierna A1–13:
a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller textil som är framställda före år 1650, oavsett värde,
b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år 1860, oavsett värde,
c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har
målad eller skuren dekor, folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig
textil, bonadsmåleri, golvur, väggur och bordsur, signerade fajanser, skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre än
100 år, oavsett värde.

d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, silver eller brons med
undantag av mynt och medaljer, ljuskronor, tapeter samt kakelugnar, som är
äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor.
e) svenska tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument, som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor,
f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, bordsur, musikinstrument, skjutvapen, blankvapen, skyddsvapen, föremål av keramik, glas, elfenben, guld, silver eller brons med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor samt tapeter, som har ett värde över 50 000 kronor.
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25 §3 Svenska samiska kulturföremål som är äldre än 50 år och har ett
värde över 2 000 kronor.
26 § Frågor om tillstånd till utförsel av kulturföremål enligt 5 kap. lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. och om licens enligt rådets förordning
(EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål prövas av Kungl. Biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och Stiftelsen Nordiska museet
(tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning som anges i 27–31 §§. Om det
är fråga om föremål som innehas eller förvaltas av någon annan av tillståndsmyndigheterna än Riksantikvarieämbetet, skall prövningen dock göras av Riksantikvarieämbetet.
Licenser enligt rådets förordning kan vara av alla de slag som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 1526/98 av den 16 juli 1998 om ändring
av kommissionens förordning (EEG) nr 752/93 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) 3911/92 om export av kulturföremål.
27 §4 Riksantikvarieämbetet prövar frågor om tillstånd för föremål inom
kategorierna A1, A2, A12 samt inom kategorin A14 för svenska föremål av
trä, ben, keramik, metall eller textil som är framställda före år 1650.
28 § Nationalmuseum med Prins Eugens Waldermarsudde prövar frågor
om tillstånd för föremål inom kategorierna A3–A7 samt inom kategori A14
för föremål av keramik, glas, profyr, elfenben, guld, silver, brons, ljuskronor, tapeter och kakelugnar samt utländska möbler, speglar, skrin, golvur,
väggur, bordsur samt musikinstrument.
29 §5 Kungl. Biblioteket prövar frågor om tillstånd för föremål inom kategori A8 såvitt avser inkunabler samt inom kategorierna A9 och A10.
30 § Riksarkivet prövar frågor om tillstånd för föremål inom kategori A8
utom inkunabler samt inom kategori A11.
31 § Stiftelsen Nordiska museet prövar frågor om tillstånd för föremål
inom kategori A13 och inom kategori A14 som inte prövas av Riksantikva-
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rieämbetet eller Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde samt
för samiska föremål.
32 § Ansökan om tillstånd och licens lämnas in till Riksantikvarieämbetet,
som i fall någon annan skall pröva tillståndsfrågan, skall överlämna ansökningen till den tillståndsmyndigheten.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller
dock i fråga om ansökningar som kommit in före den 1 juli 2000.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

4
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

