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Utkom från trycket
den 30 december 2002

utfärdad den 20 december 2002.
Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet1 skall ha följande lydelse.
1 §2 Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet bland annat för
Sveriges indelning och för frågor om statlig egendom, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift samt permutation.
Kollegiet bevakar i vissa ärenden statens rätt och allmänna intressen,
bland annat i vattenrättsliga ärenden och ärenden om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet samt frågor som gäller Allmänna arvsfonden.
Kollegiet tillhandahåller kapitalförvaltning, redovisning och andra administrativa tjänster för stiftelser och fonder på det statliga och kyrkliga området samt administrativ, ekonomisk och juridisk service till myndigheter under regeringen. Kollegiet har även uppgifter som rör riskhantering för myndigheter under regeringen och utför också kansligöromål åt vissa nämnder
och styrelser.
4 §3 Kammarkollegiet skall vidare
1. se till att statens fasta egendom i övrigt vars vård och tillsyn någon annan inte har till uppgift att sköta inte disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om
nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning någon annan inte har till uppgift
att göra det,
2. svara för uppbörd av statens inkomster och betala dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,
3. förvalta kapital och statliga lån som anförtrotts kollegiet,
4. svara för det interna statliga riskfinansieringssystemet,
5. utveckla metoder för riskhantering hos myndigheter under regeringen,
6. avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
1

Förordningen omtryckt 1999:1072.
Senaste lydelse 2001:422.
3
Senaste lydelse 2000:323.
2

1

SFS 2002:1148

På regeringens vägnar
GUNNAR LUND
Håkan Färm
(Justitiedepartementet)

2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002

