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

Utkom från trycket
den 25 oktober 2011

utfärdad den 6 oktober 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.1
dels att 24 och 25 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 23, 28 och 35 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 35 b §, och en bilaga
av följande lydelse.
23 §2 Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt kulturföremål ur landet ska enligt 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ha tillstånd till
utförseln om
1. föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier som anges i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export
av kulturföremål med de ålders- och värdegränser samt andra bestämningar
som anges i bilagan till denna förordning, eller
2. föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål som är äldre än 50 år och
har ett värde över 2 000 kronor.
För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd endast om föremålet funnits i Sverige i mer än 100 år.
28 §3 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde prövar frågor
om tillstånd för föremål inom kategorierna A3–A7 samt inom kategorin A14
för föremål av keramik, glas, porfyr, elfenben, guld, silver, brons; ljuskronor, tapeter och kakelugnar samt utländska möbler, speglar, skrin, golvur,
väggur, bordsur och musikinstrument.
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35 a §4 De gränsvärden som anges i euro i bilaga 1 till lagen (1988:950)
om kulturminnen m.m. ska motsvaras av följande belopp i svenska kronor.
euro
15 000
30 000
50 000
150 000

kronor
140 000
280 000
466 000
1 396 000

35 b § Svenska statens talan om återlämnande av sådana kulturföremål
som avses i 6 och 7 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. förs utomlands av Riksantikvarieämbetet.
Denna förordning träder i kraft den 1 december 2011.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Bilaga
De ålders- och värdegränser samt andra bestämningar som avses i 23 § är
följande.
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, och
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, och
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.
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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, och
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 kategori 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, och
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, och
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, och
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, och
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–A13:
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, och
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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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