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Riksantikvarieämbetets föreskrifter om tillstånd till 
utförsel av vissa äldre kulturföremål;

beslutade den 15 maj 2017.

Med stöd av 33 § kulturmiljöförordningen (1988:1188) föreskriver Riks-
antikvarieämbetet följande om verkställigheten av 5 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950).

Inledande bestämmelser
1 § Ansökan om tillstånd till utförsel av kulturföremål enligt 5 kap. kultur-
miljölagen (1988:950) görs på blankett som fastställs och tillhandahålls av 
Riksantikvarieämbetet.

2 § En ansökningsblankett omfattar ett föremål. Två eller flera föremål som 
bildar en naturlig ursprunglig enhet t.ex. en servis, en spegel med tillhörande 
bord eller ett par ljusstakar får redovisas på samma blankett.

3 § Beslut om tillstånd till utförsel eller avslag på ansökan skickas till sökan-
den. Tillståndsmyndigheten ska skicka en kopia av beslutet till Riksantikva-
rieämbetet.

4 § Om förundersökning pågår eller åtal har väckts om straffbart förfarande 
enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling rörande ett tillståndspliktigt 
kulturföremål får tillstånd till utförsel av föremålet inte ges. 

Särskilt om öppna utförseltillstånd
5 § Med öppna utförseltillstånd menas tillstånd som kan användas vid ett 
obegränsat antal utförseltillfällen under giltighetstiden. Ett öppet utförseltill-
stånd kan vara allmänt eller särskilt och gäller i ett år från dagen för beslut.

6 § För kulturföremål, som förs ut ur landet av en offentlig institution här i 
landet eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller landstings-
kommun och som ska föras tillbaka till Sverige, kan Riksantikvarieämbetet 
utfärda ett allmänt öppet utförseltillstånd. 

7 § För kulturföremål, som förs ut av enskild fysisk eller juridisk person för 
att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och som ska föras 
tillbaka till Sverige, kan ett särskilt öppet utförseltillstånd ges.

IKRAFTTRÄDANDE
1. Dessa föreskrifter ersätter Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 

2002:2).
2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2017.
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