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Riksantikvarieämbetets föreskrifter om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål
Beslutade den 19 februari 2002
Med stöd av 33 § förordningen (1988:1188) om kulturminnen m. m. föreskrivs följande.
1 § Ansökan om tillstånd till utförsel av kulturföremål enligt 5 kap. lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. görs på blankett som fastställs och
tillhandahålls av Riksantikvarieämbetet.
2 § En ansökningsblankett får omfatta endast ett föremål. Två eller flera
föremål, som bildar en naturlig enhet, t. ex. en servis, en spegel med tillhörande bord eller ett par eller en serie stolar, lampetter eller lokor får dock
redovisas på samma blankett.
3 § Under tid då utredning pågår om straffbart förfarande enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling rörande ett tillståndspliktigt kulturföremål, får tillstånd till utförsel av föremålet inte ges.
4 § Beslut om tillstånd till utförsel sänds av tillståndsmyndigheten med
post till sökanden i ett exemplar, samt till Riksantikvarieämbetet.
5 § Beslut som innebär att ansökan avslås meddelas på det sätt som
tillståndsmyndigheten finner lämpligt. Kopia av beslutet skall tillställas
Riksantikvarieämbetet.
Bestämmelser om motivering av beslut, underrättelse till sökande, överklagande m.m. finns i förvaltningslagen (1986:223).
6 § När kulturföremålet förs ut ur landet skall tillståndsbeviset visas upp
för Tullverket. Tullverket förser beslutet med anteckningar om att utförsel
har skett. Beslutet återställs sedan till den som för ut föremålet.
Särskilt om öppna utförseltillstånd
7 § Med öppna utförseltillstånd menas tillstånd som kan användas vid ett
obegränsat antal utförseltillfällen och till olika platser under giltighetstiden. Ett öppet utförseltillstånd kan vara allmänt eller särskilt och gäller i
ett år från dagen för beslutet.
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8 § För kulturföremål, som förs ut ur landet av något av de centrala museerna och som skall föras tillbaka till Sverige, samt ingår i museets samlingar
eller avses användas i utställningsverksamhet, kan Riksantikvarieämbetet
ge ett allmänt öppet utförseltillstånd. I tillståndsbeslutet skall anges namnet på den person som företräder museet.
Vad som sägs i första stycket skall även gälla Kungl. biblioteket och
Riksarkivet.
9 § För ett kulturföremål, som av en enskild person regelmässigt förs ut ur
landet för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och
som skall föras tillbaka till Sverige, kan ett särskilt öppet utförseltillstånd
ges.
10 § När kulturföremål som avses i 8 § förs ut ur landet skall det allmänna
öppna utförseltillståndet visas upp för Tullverket tillsammans med en förteckning över de föremål som förs ut. Varje sida i förteckningen skall vara
undertecknad av den som enligt tillståndsbeslutet företräder museet.
______________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2002.
Genom dessa föreskrifter upphävs Riksantikvarieämbetets och Statens
historiska museers föreskrifter (KRFS 1989:15) om tillstånd för utförsel av
vissa äldre kulturföremål.
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