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Till statsrådet och chefen för

kulturdepartementet

Regeringen bemyndigade beslut den 16 juni 1994 chefen för kultur-genom
departementet tillkalla särskild utredare föratt utreda vissa frågoren att om
kulturminnesskydd Med stöd detta bemyndigande utsågs den 15m.m. av au-
gusti 1994 landshövdingen Lars Eric Ericsson utredare. Samtidigtatt vara
beslutades direktiv för uppdraget Dir. 1994:57, fogas till dettaom be-som
tänkande bilagasom

Såsom sakkunniga förordnades från den l november 1994 departements-
sekreteraren Maria Malmlöf, hovrättsassessorn Knut Weibull och över-
antikvarien Keith Wijkander.

Som i den aktuella delen utredningsarbetetexperter förordnades frånnu av
den 12 september 1994 avdelningsdirektören Eva Birath, kammarrättsasses-

Per Kjellsson, avdelningsdirektören Roland Torelli, frånsom den 15 novem-
ber 1994 chefsintendenten Görel Cavalli-Björkman, intendenten Per Falck,
förste bibliotekarien Lars Olsson och arkivrådet Lars-Olof Welander, samt
från den 27 februari 1995 kammarrättsassessorn Lars Bergendal. Bergendal
och Birath har främst medverkat i utformningen avsnitt 5 i föreliggande delav

betänkandet; de övriga i avsnittav experterna
Till sekreterare förordnades från 1 september 1994 verksjuristen Thomas

Adlercreutz och från 1 november 1994 länsantikvarien Erik Nordin. Monica
Berglund har varit utredningens assistent.

Till utredningen har inom de aktuella områdena överlämnats skrivel-nu en
från Fideikommissnämnden den 16 1994se erfarenheter lagenmars om av

1963:583 avveckling fideikommiss.om av
Utredningen har antagit Kulturarvsutredningen. I det delbetänkan-namnet

de överlämnas behandlas frågor kulturegendomarsom nu ochom export-
regler för kulturföremål.

Stockholm i december 1995

Lars Eric Ericsson

Thomas Adlercreutz

Erik Nordin
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Sammanfattning

l Inledning

Här utredningens uppdrag, desspresenteras genomförande och några ut-
gångspunkter för arbetet.

2 Gällande rätt

I detta avsnitt beskrivs gällande regler betydelse för förvaltning och dis-av
position kulturegendomar och kulturföremål. Denav stiftelselagen refere-nya

bl.a. med avseende på hur reglerna kommerras gälla för redan bildadeatt
stiftelser. Vidare beskrivs regler för ñdeikommissen, särskilt det förfarande

skall tillämpas vid deras avveckling. En redogörelsesom lämnas för reglerna
i kultunninneslagen KML kulturföremål med särskild inriktning påom ut-
förselbestämmelsema. I anslutning därtill beskrivs också EG:s regler om ex-

återlätrmande kulturföremål.port resp. av
Slutligen finns avsnitt de skatte- och bidragsregler kan ha särskildom som

betydelse för dem eller förvaltaräger kulturegendomar och kulturföre-som
mål.

Bakgrund3

Kapitlet inleds med rundmålning kultunninnesskyddets uppkomsten ochav
idémässiga bakgrund, med utgångspunkt i det gryende intresset för antikens
lämningar i Rom, framför allt förhållandena i Frankrikesamt och Storbritan-
nien.

Den svenska rättsutvecklingen på området beskrivs efter de mycket åtskil-
da huvudlinjer utvecklingen har följt för olika kulturminnen, fom-sorters
lämningar, kyrkor och offentliga byggnader, privatägda byggnader vilkaav
ñdeikommissen i detta avseende särfall,är och privatägd lösegendom.ett

Framställningen fördjupas vad gäller ñdeikommissen, dels vad gäller la-
1963:583 avveckling ñdeikommissgen awecklingslagen,om dess till-av

komst och hur den tillämpats, och hur avvecklingen fortskridit. Någon själv-
ständig inventering bevarade egendomar har utredningen inte funnit möjlig

ll
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fideikommissen,uppgifterkändasammanställningutföra, omavatt men en
betänkandet.tillbilagalämnaskvarvarandeavveckladesåväl somsom

framställning,Även fördjupadlämnasutförselfrågomagällervad aven
olika tid-vidmotivvilkafram ochvuxitregleringennuvarandedenhur som

exportreglering.förframförtspunkter en

ochkulturegendomarpåaspekterInternationella4
kulturföremål

im-illegalförhindraföråtgärderangåendeUnescokonvention1970 års att
Unidroitkonven-1995 årsochkulturegendomöverlåtelseochexportport, av

be-beskrivs. Vidarekulturföremålexporteradeolagligtstulna ochtion om
kulturegendo-förvaltningföri övrigtförutsättningarregelverk ochskrivs av

Finland, Norge,Danmark,länder,ikulturföremålföroch export sexavmar
Storbritannien.ochNederländernaFrankrike,

överväganden kulturegendomarrörandeförslagoch5

fi-beträffandeavvecklingslagenutredningenskall överdirektivenEnligt se
för kangällerden lagenkulturegendomaråterståendesådeikommiss somatt

studeraallmäntutredningenskallVidaresamlade.hållasoch ombevaras mer
tillhö-medherrgårdsmiljöerochslotts-dels bevaraförbildasstiftelser kan att

slag.kulturegendomarsamlingar, dels annatrande även av
beva-förvillkorenekonomiskadeuttryckligeningår inteuppdragetI att

olika för-övervägandenViddiskuteras.skallkulturegendomarrande omav
på dennaofrånkomligen indocklämplighet kommervaltningsforrners man

deförändringartillförslagvissadärförUtredningen lämnar ävenfråga. avav
ekonomiska villkoren.statliga

bevarandeUtgångspunkter för5.1

värdefullkulturhistorisktsamladbetecknakankulturegendomMed enman
mark. Känne-byggnader ochsamlingar,lösöre,beståkanegendom avsom

samla-i denvärdetkulturhistoriska är störredetkantecknande sägas attvara
samladhålla egendomsig. Attfördelarnaegendomende än varsumman av

förlämpliga formerfinnadet gällersig, ochbevarandemål ialltså attär ett
samladedetalltid ägan-hellerintebevarandetfysiskaDet ärdetta. utannog,

Utredningen disku-i sig.värdeförvaltningen kan hasamladedet och den ett
12
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lagliga former för bevara egendom och hålla den samlad, de for-terar att men
valtningsmässiga och ekonomiska förutsättningarna lika viktiga. Förär en-
skilt ägd egendom arvsskiftena särskild påfrestningutgör kräver sär-en som
skilda överväganden.

5.2 Skydd för ingårlösöre i kulturegendomsom en

Utredningen föreslår idet 3 kap. försKML in regler det möjligtgöratt som
låta skyddsföreskriftema vid byggnadsminnesförklañng omfatta lösöre,att

väsentligen bidrar till byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Föremå-som
len skall förtecknas i skyddsföreskriftema, också skall de skallsom ange var
förvaras, hur de skall underhållas och i vilka avseenden de inte får ändras. En
förutsättning för lösöreskydd enligt detta förslag samtycker.är Enägarenatt
mindre justering ansvarsreglema föreslås också.av

5.3 Förvaltningsformer för sammanhållnafrämjaatt kultur
egendomar

Utredningen diskuterar i detta avsnitt, lägga fram förslag, olika för-utan att
valtningsformer för främja långsiktigt bevarande. Den stiftelselag-att nya
stiftningens krav och hur de kan tillgodoses i bevarandesyfte analyseras.
Sammanhållande egendom kan åstadkommas på flera I de fallsätt.av ansva-

ligger på enskild det givetvis denneägare är vilka förvalt-ret avgören som
ningsforrner används, lösningarna kan behöva kompletteras medsom men
byggnadsminnesförklarin eller kommunala bevarandebeslut. Särskildag or-

för bevarandeinsatser diskuteras och vissa beskrivs.exempelgan

5 4 Statligt stöd.

I detta avsnitt diskuteras de skattevillkor gäller för bevarande samladsom av
kulturegendom, och de stödformer skulle kunna utvecklas i anslutningsom
till dessa. Utredningen har ålagt sig restriktivitet, med anledningstor mer av
det ekonomiska läget övertygelse stödåtgärderän med anknytningattav om
till skattesystemet inte lämpliga. Det viktigtär signalsystemär tillatt statens
medborgarna inte innehåller motsägelser, och Skatteregler inte innehålleratt
sådana inslag kan uppfattas stridande andra statliga mål. Ettsom motsom
förslag det möjligt betalagör och gåvoskatt under-attsom av arvs- genom
hållsinsatser för kulturhistoriskt värdefull egendom läggs därför fram. Dess-

föreslås bidrag enligt förordningen 1993:379 bidrag tillutom kul-att om 13
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omfattas bygg-turrniljövård skall få lämnas till vård lösöre som av enav
nadsrninnesförklaring.

gâvoskanochArvs-

fastställande medhögst tio år från skattensAnstånd föreslås medges under
förklaradsig fast egendomeller gåvoskatt belöperden ärsomarvs- som

1988:950 kulturminnen3 kap: lagenbyggnadsminne enligt m.m.,omsom
finnslän där den fasta egendomeneller enligt intyg länsstyrelsen i detsom av

byggnadsminnesförklarad.enligt nämnda lag kunna blibeskaffenhetär attav
skattskyldige skall haskall på anståndsbeloppet. DenRänta rätt atttas ut un-

få betalningdock högst gång år, avräknader anståndstiden, som aven per
för reparation underhåll den fastastyrkta kostnader ochskatt och ränta, av

varit kulturhistorisktintygar kostnadernaegendomen, länsstyrelsen attom
återstående skattanståndstiden har löptmotiverade överkostnader. När ärut

dessförinnanförfallen till betalning. Om den fasta egendomenoch över-ränta
skattskyldige skattebelopp och dengått till den det räntaägare äränannan

avtal överlå-övergången, eller den tidpunkt då bindandeåterstår vid omsom
eftertill betalning veckortill stånd, förfallentelsen kom över-senast sex

gången eller överlåtelsen.

kulturmiljövårdtillBidrag

så bidrag uttryck-statsbidrag till kulturmiljövård ändrasFörordningen attom
ligen får beviljas till vård skyddat lösöre.av

5 5 Fideikommiss.
fast egendom78 Fideikommiss finns kvar innehåller i 35 fallDe ännusom

Åtskilliga ñdeikommissen kulturhisto-och i 21 enbart lösöre. är stortav av
från all-riskt tiotal har så värde någon form insatser detvärde. Ett stort att av

frågaofrånkomliga fideikommissen iutredningen bedömsmänna omav som
Förändringar i avvecklingslagen föreslås förskulle hotas skingring. attav

underlätta detta.
I-Iittillsvarande tillämpning avvecklingslagen har inneburit kulturvär-attav

avveckling något flerden har skingrats. bör för hindra iLagen utrymme attge
fall främst förutsättningar för de värdefullastei dag, skall denän attgemen

överföras förvaltningsforrneregendomarna frivilligt skall kunna till andra
också bevarande samlad förvaltning.långsiktigt undergaranterar ettsom en

föreslår former för bildandet ñdeikommiss-Utredningen därför fastare av
aktiebolag, särskilda stiftelser skall kunna bildas. Förlängning ñ-och att av14
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deikommissförordnandet skall också kunna ske något frekvent hittills.änmer
Vissa förändringar skattereglerna vid avveckling föreslås. Fideikommiss-av
nämndens för kulturvärdenas bevarande förtydligas.ansvar

Förlängning fideikommissförordnandeav

Regler in i 1 och 6 §§ avvecklingslagen innebär undantagtas frånettsom av-
vecklingsbestämmelserna för kulturhistoriskt särskilt värdefulla ñdeikom-
miss. Dessa skall inte avvecklas förrän deras långsiktiga bevarande i sam-
manhållen form på sätt.tryggats annat

Fideikommissaktiebolag

Reglerna för ñdeikommissaktiebolag i 31-34 §§ avvecklingslagen ändras så
tillståndsprövningen och befogenheten godkännaatt ändringar i bolags-att

ordningen läggs på Fideikommissnämnden i stället för på regeringen. Rege-
ringen skall dock, vid pennutation,sätt besluta i ärendensamma som som

betydanderör värde eller fråga vikt från allmänstörre synpunkt.mer om
Reglerna förenklas också.

Överföring fideikommissegendom till stiftelseav

Fideikommissnämnden föreslås få medge innehavare ñdeikommissett attav
till stiftelse överföra sådan fideikommissegendom har särskilt kul-en ettsom
turhistoriskt värde, syftet därmed bevaraär egendomens värden iattom
sammanhållet skick. Till stiftelsen bör också få överföras egendom som ger
denna ekonomisk bas. I stiftelseförordnandet skall intas de bestämmelseren

behövs för egendomen skall skyddas och vårdas för hindraattsom samt att
den skingras.att

ideikommissniimndensF uppgifter

Fideikommissnämnden bör aktiv del i frågan bevarande Fideikom-ta om av
missens kulturvärden, såväl före efter den tidpunkt då avvecklingen in-som
leds. Nämndens beslut i fråga Överföring egendom till aktiebolag ellerom av
stiftelse bör kunna överklagas. I sådana frågor egendomrör betydan-som av
de värde eller har särskild vikt från allmän synpunkt bör nämnden med eget
yttrande överlämna ärendet till regeringen.

15
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kattefrágorS

medges enligtñdeikommiss kanawecklingarvsskatt vidfrånBefrielse enav
vid avvecklingarvsskatt1963:588förordningenidispensbestämmelse om

tillämpasförtydligas så den närBestämmelsen börfideikommiss. att enav
lång-avvecklingenmedsambandegendom ivärdefullkulturhistoriskt ettges

siktigt skydd.

överväganden utförselrörandeförslagoch6 av
kulturföremål

underlättarutfonnadirektivenskall enligtUtredningen systemett en pa-som
kulturföremål medutförselreglernasvenskatillämpning derallell om avav

detkulturföremål, när391192EEGförordningen t.ex.export avomnr
EG-enligt den s.k.föremåltillståndspliktigakategoriindelningengäller av

Även detliksomskallanpassningsfrågor övervägas,andra tekniskabilagan.
itill regeringenöverlämnadetillståndsmyndighetemalagändringtillförslag

Översynen svenskadesyftetillinte haskallfebruari 1992. att anpassa
skälstarkahellerinteEG-nivån,till denreglerna utanmengemensamma

från EG-reglema.demfjärma

EG-rättenVilken inverkan har6.1

definiera vilkamöjligheterminskat SverigesinteEU-anslutningen har att
vilka kriteriertillstånd ellerlandetfår lämnakulturföremål inte utan angesom

fria rörlig-denutförsel. hartill Däremottillståndföranledabör vägrasattsom
minskatmarknadeninternatullkontroll inom denavskaffandetochheten av

förs ille-kultur-föremål intetillståndspliktigaövervakamöjligheterna utattatt
övervägande för Rom-skäl talar dessutommedlemsstat.galt till attannanen

frågorprövningavgifter förfortsattinte medgerfördraget uttag omett avav
Kompensatoriska åt-medlemsland.inför utförsel tillutförseltillstånd ett annat

illegalför motverkainförasEG-rätten börinte stridergärder att enmotsom
1995:550 börenligt 70 § tullagenVid revisionkulturföremål.utförsel enav

EU-landkulturföremål tillutförselfå kontrolleratullmyndighet annatavom
ibestämmelsernakontroll skallsådanlag. Förförekommit i strid med denna

skyldighetennuvarandetillämpliga delar. Denirevision gällatullagen attom
EU-tillvidtullmyndighetutförseltillstånd for gränsenuppvisa ettavpassage

upphävas.land bör
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tillståndsplikt6.2 Skyddsbehov, prövningskriterieroch

Huvudsyftet med de svenska reglerna skydd utförsel kulturföre-motom av
mål bör fortsättningsvisäven skydda det nationella kulturarvet. fö-Deattvara
remålskategorier i EG:s förordning kulturföremålexportsom anges om av
kan, eftermed svenska förhållanden ålders-anpassade och värdegränser, i
huvudsak de föremålskategorier omfattasäven bör till-rymma som av
ståndsplikt enligt de svenska reglerna. Undantag får dock för samiskagöras
kulturföremål. Om tillståndspliktigt föremål befinns ha betydelse förett stor
det nationella kulturarvet bör tillstånd till utförsel inte kriterierDeges. som
bör användas för föremål har denna betydelse böravgöra iatt ettom anges
lagen. Vid bedömningen bör beaktas föremålet 1 sällsynt eller särskiltärom
representativt för landets kulturhistoria, varvid hänsyn skall till före-tas
komsten föremålmotsvarande i allmänt tillgängliga samlingar, 2 harav ett
värdefullt samband med kulturmiljö betydelse och lämpligen kanstoren av
återställas dit, 3 knutet till betydelsefullär eller händelse i svensken person
historia, eller 4 synnerlig anledning bör bevaras i landet.av annan

6.3 Avvägningen mellan det allmännas enskildesoch den
intressen

En lösenskyldighet för vid avslag på ansökan exporttillstånd börstaten om
inte införas. Nuvarande möjligheter för regeringen köpa in kulturföremålatt
bör kvarstå och alltså kunna utnyttjas i fall då exporttillstånd föräven vägrats

föremål. Likaså bör regeringens möjlighet i fall då kulturföre-ävenett att ett
mål har betydelse för det nationella kulturarvet medge utförsel kvarstå.stor
Regeln därom bör utformas så tillstånd har lagakraft-vägratsatt om genom
ägande beslut får regeringen, synnerliga skäl föreligger, medge fö-att ettom
remål förs landet. Den nuvarande tillstånds- och prövningsfriheten iut ur
vissa situationer bör omvandlas till till tillstånd i motsvarande situatio-rätten

Sålunda bör tillstånd till utförsel föremålets1 flyttar frånägarener. ges om
Sverige för bosätta sig i land, 2 föremåletatt ett annat testamentegenom arv,
eller bodelning har förvärvats enskild bosatt iär ettav en annatperson som
land, 3 föremålet förs offentlig institution häri landet eller insti-ut av en en
tution får bidrag kommun eller landstingskommun och det skallstat,som av
föras tillbaka till Sverige, föremålet4 förs enskild förut attav en person an-
vändas i samband med offentlig kulturverksamhet och det förasskall tillbaka
till Sverige eller 5 föremålet tillfälligt inlånat från utlandet. Tillståndär bör
också få föremålet förvärvas institution i utlandet förvärvetochges om av en
kan främja kunskap svenska kulturföremål.antas om

17
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både6.4 Utförselrestriktioner för svenska och utländska
kulturföremål

Den nuvarande uppdelningen i svenska utländska kulturföremål bör be-resp.
åldersgränsenhållas. Dock bör för utländska kulturföremål ändras, så så-att

dana föremål funnits i Sverige i 100 år omfattas.änsom mer

Föremålskategoriernas ålders-6.5 avgränsning,närmare
och värdegränser

föremålskategorierInom huvudparten de återfinns i EG-bilagan finnsav som
föremål fortsättningsvis bör omfattas tillståndsplikt vid utförselävensom av
från Sverige. I stället för EG-bilagans ålders- och värdegränser bör dock
motsvarande efteranpassade svenska behov användas. En viss revi-gränser
sion såväl kategoriformulerin ålders- och värdegränser bör göras.av gar som

speciella föremålskategoriemaDe föreslås omfattas tillståndsplikt enligtav
följande:

föremålSvenska arkeologiska ben, keramik eller metall härrörträ,av som-
från tiden före år 1600 och inte eller inte omfattas hem-ägs statenav av
budsskyldighet enligt 2 4 §kap. KML, värde.oavsett

målningarSvenska teckningaroch äldre 100 år ochär änsomm.m. m.m.-
värda 50 000 kr, svenska äldre 100 år och värdaän porträtt är änmer som

20 000 kr utländska målningar och teckningarän ärsamtmer m.m. som
värda 50 000 kr.änmer
Svensk originalgrafik framställd före 1600, värde.är är oavsettsomm.m.-
Svenska originalskulpturer äldre 100 år och värdaär än änsomm.m. mer-
50 000 lcr utländska originalskulpturer inom värdegräns.samt samma
Svenska inkunabler skrifter tryckta före 1501 och handskrifter m.m.-

framställda före år 1600, värde, visst svenskt icke trycktär oavsettsom
material 50äldre år med värde 2 000 samlingarkrär än överett samtsom

inkunabler ickeoch tryckt material äldre 50 är med värdeär än ettav som
50 000 kr.över

Svenska böcker äldre 100 är 000med värde 10 kr,är än överett ut-som-
ländska böcker inom värdegräns samlingar böcker harsamtsamma av som
funnits här i 100 år och har värde 50 000 kr.än överettmer
Svenska tryckta kartor äldre 100 år och har värdeär än överettsom-
10 000 kr och utländska tryckta kartor inom värdegräns.samma
Svenska arkiv äldre 50 år och har värde 2 000 kr.är än överettsom-
Svenska transportmedel 100äldre år och har värdeär än överettsom-
50 0O kr utländska transportmedel inom värdegräns.samt samma
Svenska andra antikviteter ben, keramik, metall eller textilträ, ärav som-
framställda före 1600, värde, svenska möbler, speglar skrinär ochoavsett

framställda före år 1860,är värde, svenska dryckeskärl, sel-oavsettsom
don och textilredskap och har målad eller skurenär dekor,träsom av
golvur, och bordsur, signerade fajanserVäggur och musikinstrument som
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100äldre år, värde, svenska föremål keramik,är än glas,oavsett av por-
fyr, guld, silver eller brons med undantag för och medaljer, ljuskro-mynt

vävda eller läder, 100äldre år och harär änsamt tapeter, ettnor av som
värde 50 000 kr, utländska möbler,över speglar och skrin, golvur,samt

och bordsur, musikinstrument, föremål keramik, elfen-Väggur glas,av
ben, guld, silver och brons med undantag och medaljer, ljuskro-myntav

vävda eller läder, med värde 50 00 kr.översamt tapeter, ettnor av

Svenska samiska kulturföremål äldre 50 år och har värdeär än ettsom
0002 kr bör omfattas tillståndsplikt de inte inrymsöver heltoavsett attav

inom någon EG-kategori.

Tillståndsförfarandet6 6.

Prövningen ansökningar enligt de interna svenska reglerna bör så långtav
möjligt samordnas med prövningen ansökningar EG-licens for exportav om

kulturforemål. Något fler uppgifter enligt dagens förfaranderegler kanänav
därmed behöva lämnas sökanden. Kravet på fotografier skallattav vara
svartvita bör bort. Ingen avgift bör fortsättningsvis för prövningen.tas tas ut
Den ökade kostnaden på tillståndsmyndighetema bör kostnad förses som en
EU-medlemsskapet och statsbudgeten. flestaDe reglerna rörandeövertas av
ansökningsförfarandet kan meddelas regeringen i förordningsform eller iav
föreskriftsfomi den myndighet Riksantikvarieämbetet regeringenav som
förordnar.

6 7 Förhandsgranskning.

Tillståndsmyndighetema bör i lag inför auktioner för-och andrarätt attges
säljningar riktar sig till allmänheten få tillkännage försäljningslokalemaisom
vilka föremål enligt deras uppfattning inte bör få föras landet.som utresp. ur

tillstånd6 8 Tidsbegränsning av.

Tillstånd givna med stöd KML bör liksom EG-licenser tidsbegränsas tillav
år. Tillstånd med stöd äldre bestämmelser bör fortsättaett getts attsom av

gälla till år efter ikraftträdandet regler.ett av nya
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Överklagande6 9.
prövningstillstånd ikrav på KammarrättenRiksantikvarieämbetet bör utan —-

tillstånd till utförsel.förvaltningsdomstols beslutallmänfå överklaga att geen

6. 10 Ansvar

in-och eventuell lag olovligi varusmugglingslagenAnsvarsreglema en om
tillämpliga på olovlig utförselbörförsel eller utförsel EU-gränsöver avvar

kulturförcmål.
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Författningsförslag

till1 Förslag
1988:950ändring i lagenLag omom

kulturmimen m.m.;

föreskrivs i fråga 1988:950 kulturminnenHärigenom lagenom om m.m.
dels kap. § skall upphöra gälla,5 17att att
dels rubrikerna före 10, 16 och §§ skall utgå,17närmastatt
dels 3 3 18 §§ kap. 7-16 §§kap. och 5 samtatt samt

rubrikerna före 3 §§ skall ha följande lydelse,och 15närmast
dels i lagen skall införas rubriker före 5 kap. 12, 13närmastatt nya

och 14 §§ följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Byggnadsminnen3 kap.

2 §

När byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsenen genom
Skyddsföreskrifter vilket byggnaden skall vårdas och underhållassättange

i vilka avseenden den inte får ändras.samt

Lösöre väsentligen bidrar tillsom
byggnadsminnes kulturhistoriskaett

får ocksåvärde skyddas attgenom
förtecknas skyddsföreskrifterna.i

skall därvid sådantDet anges var
lösöre förvaras,skall hur det skall
underhållas och vilka avseenden deti

fårinte ändras.

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser att ettom
område kring byggnaden skall hållas i sådant skick byggnadsminnetsatt ut-
seende och inte förvanskas.karaktär

3 §

Skyddsföreskrifter skall så långt möjligt utformas i samförstånd med
Ägarenbyggnadens till kringliggandeoch markornråde. får inteägare ägare

åläggas omfattande skyldigheter vad oundgängligen nöd-än ärmer som
vändigt för bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsynatt
skall till byggnadens användning och skäliga önskemål.ägarenstas

21



SOU 1995:128

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om skyddsföreskrifterna skall
omfatta sådant lösöre isom avses

§2 andra stycket fordras samtycke
ägaren.av

18§

Till böter döms den Till böter döms densom som
i strid meddelade skydds- i strid meddelade skydds-mot mot

föreskrifter river eller på föreskrifter river ellersätt påannat sättannat
förstör byggnadsminne eller änd- förstör byggnadsminne med fö-ett ett

det tillstånd enligt 14 § eller rekommande lösöre ellerutan ändrar detrar
iakttagande villkor för sådant tillstånd enligt 14 §utan ellerutanav utan

tillstånd eller iakttagande villkor för sådantav
bryter förbud medde- tillstånd ellermot som

lats enligt §5 eller förordnande bryter förbud medde-moten- som
6 §ligt första stycket eller vidtar åt- lats enligt 5 § eller förordnande en-

gärder i strid bestämmelserna 6i ligt 6 § första stycket eller vidtar åt-mot
§ andra stycket. gärder i strid bestämmelserna i 6mot

§ andra stycket.

Den inte efterkommer vitesföreläggande eller vitesförbud dömsettsom ett
inte till straff för det omfattas föreläggandet eller förbudet.som av

Skydd5 kap. utförsel vissa kulturföremålmot äldreav

1§
Äldre Äldresvenska och utländska kul- svenska och utländska kul-

turföremål i detta kapitel turföremål har betydelse försom anges storsom
och betydelse förär det det nationella kulturarvet får intestorsom av
nationella kulturarvet, får inte föras föras landet under deänut annatur

landet särskilt tillstånd. villkor detta kapitel.ut iutanur som anges

Definitioner

2§

Med svenska kulturföremål föremål eller kanäravses antassom vara
framställda i Sverige elleri land svensk.ett annat av en

Med utländska kulturföremål föremål framställda iäravses som ett annat
land svensk.änav annan en

De Sverigegränser hade den julil 1986 avgörande vidär be-som
stämmandet enligt lagen föremål skall svenskt kultur-ettom ettanses vara
föremål.
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TillstândspliktutförselTillstånd till

3§
tillstånd tillskall hakulturförcmål landetvill föraDen ettut ursom

§§.i 4 och 5det slagföremåletutförseln, är angessomavom

4§

utländska kulturfö-ochSvenskakulturföremål:Svenska
de kategorierrcmål inomframställtsFöremål, har angessomsom

EEGrådets förordningtillbilaganivärde:år 1600,före oavsett
kulturfö-391192bilderochskrifter, kartortrycktaa export avomnr

ålders-enlighet med deremål, dock isamt
andra be-värdegränsereller ochpåhandskrifterb samtpergament

det följande.istämningar som angespapper.

kulturföremålföremål Utländskaår gamla1002. Mer än som av-
tillståndsplik-paragrafdenna ärivärde: sesoavsett

tillha kommitde kanoch textil- tigadryckeskärl, seldona antasom
år100 sedan.förmå- Sverige änharochredskap, de är trä meravom

skuren dekor,lad eller
ellerbroderadfolkdräkter ochb

folklig textil,mönstervävd
bonadsrnåleri,c

skrin,speglar ochd möbler,
bordsur,ochgolvur,e Väggur

signerade fajanser,f
musikinstrument samtg

ochblankvapenskjutvapen,h
skyddsvapen.

föremålArkeologiska inomföremål100 år gamlaMer än
kategori A 1:000 kronor,50 imed värde överett

föremålarkeologiskasvenskaföremålet hänförasmån kaninteden av
metall härrörkeramik,ben,trä,under punkt 2: som

år 1600 ochfrån före inte ägstidenmålningar, ochteckningara
hem-eller omfattasskulpturer, staten avav

2 kap. 4budsplikt enligtochföremål keramik, glasb oavsettav
värde.porfyr,

ochföremål guld, silverc av
ochmed undantagbrons myntav

medaljer samt
vävdaljuskronor ochd tapeter.
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är föremål Målningar50 gamla kategori4. Mer inomän m.m.
med värde 2 000 kronor, A 3.iöverett

målningarmän föremålet hänföras svenska äldreden kan ainte ärsom
årpunkt I eller 2: 100 och värda 50 000under än änmer

samiskaföremål, kronor,a
b icke tryckta protokoll, brev, b svenska äldreporträtt ärsom

100 årdagböcker, manuskript, och och värda 20 000än ännoter mer
kronor,räkenskaper,

målningarhandritade kartor och utländskaritningar cc ärsom
värda 50 000 kronor.änsamt mer

tekniska modeller ochd prototy-
vetenskapliga instrument.samtper

Teckningar kategori 4:inom A
svenska teckningar, akvareller,a

goaucher och pasteller äldreärsom
år100 och värda 50 000än änmer

kronor,
b svenska formiporträtt av

teckningar, akvareller, goaucher el-
ärler pasteller äldre I 00är änsom

och 20 000 kronor,värda änmer
utländskac teckningar, akva-

reller, gouacher och pasteller ärsom
värda 50 000 kronor.änmer

Originalgrafik4. inomm.m.
kategori A 5.

svensk originalgrafik och grafis-
bladka med fram-matriser ärsom

årställda före 1600 och oavsett
värde,

Originalskulpturer inomm.m
kategori 6:A

svenska originalskulpturera eller
originalstatyer och kopior, fram-
ställda enligt samma process som
originalet, och äldre 100är änsom
år och värda 00050 kronor,änmer

b utländska originalskulpturer
eller originalstatyer och kopior,
framställda enligt samma process

originalet, och värdaärsom som
50 000 kronor.änmer
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Inkunabler eller manuskript
kategoriinom A 8:m.m.

svenska inkunablera och hand-
skrifter pä ellerpergament papper
framställda före är 1600, oavsett
värde,

b svenska icke tryckta protokoll,
brev, dagböcker, manuskript, noter,
räkenskaper handritade kartorsamt
och ritningar äldre år50är änsom
och har värde 2 000 kr,överett

samlingarc inkunabler ochav
icke tryckt material enligt ovan som

äldre 50 ärär och harän värdeett
50 000 kronor.över
Böcker kategoriinom 9.A
svenskaa böcker äldreärsom

är100 och harän värde överett
10 000 kronor,

b utländska böcker med värdeett
10 000 kronor,över
samlingarc böcker enligtav

funnits landeti i änovan som mer
är100 och har värde 50 000överett

kronor.
Tryckta kartor kategoriinom

A 10 :
svenska tryckta kartora ärsom

äldre är100 harän och värde överett
10 000 kronor,

b utländska tryckta kartor som
har värde 10 000över kronor.ett

Arkiv inom kategorim.m.
11A .
svenska icke tryckta protokoll,

brev, dagböcker, manuskript, noter
räkenskaper, handritade kartor och
ritningar äldre ärär 50 ochänsom
har värde 2 000över kronor.ett
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Transportmedel kate-10. inom
13.gori A

transportmedelsvenskaa ärsom
är värdeäldre 100 och harän ett

50 000 kronor,över
transportmedel medb utländska

kronor.värde 50 000överett
kate-11. Andra antikviteter inom

mån ingårdeA 14, iden integori
1-13:kategorierna A
föremål ben,svenska trä,a av

metall eller textilkeramik, ärsom
årframställda före 1600, oavsett

värde,
speglar ochb svenska möbler,

årframställda föreskrin ärsom
1860, värde,oavsett

dryckeskärl, seldonsvenskac
ochoch textilredskap är träavsom

dekor,målad eller skurenhar
och bordsur,golvur, signe-väggur

musikinstrumentrade fajanser samt
år,äldre 100är än oavsettsom

värde,
föremål keramik,d svenska av

eller bronsglas, porfyr, guld, silver
medal-med undantag för ochmynt
vävdaljuskronorjer, tapeter,samt

äroch läder, äldre 100är änav som
50och har värde 000 kro-överett

nor,
utländska möbler, speglar oche

bordsur,skrin, golvur, ochväggur
föremålmusikinstrument, kera-av

mik, glas, elfenben, guld, silver och
brons med undantag ochmyntav
medaljer, ljuskronor samt tapeter,

läder, med värdevävda och ettav
50 000 kronor.över
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5§

Utländska kulturföremål, Svenska samiska kulturföremälsom
kan ha kommit till Sverige före 50 årantas är gamlaän medsom mer ett
år 1840, och har värde över värde 2 000över kronor.ettsom
50 000 kronor:

a möbler, speglar och skrin,
b golvur, och bordsur,Väggur
c musikinstrument,
d skjutvapen, blankvapen och

skyddsvapen,
målningar,e teckningar och

skulpturer,
f föremål keramik, glas ochav

elfenben,
föremålg guld, silver ochav

brons med undantag ochmyntav
medaljer samt

h ljuskronor och vävda tapeter.

6§
Tillstånd krävs för utförseläven del föremål i 4 el-ettav en av som anges

ler 5

27



SOU 1995:128

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Prövningen ansökningarav
utförseltillstånd tillom

får Frågor tillstånd till utförselkulturföremäl förasEtt ut ur om
tillstånd, skall Kungl. biblioteket,landet prövasutan avom

frånföremålets flyttar Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet,ägare
Statens konstmuseer eller Stiftelsenför bosättaSverige sig i ett annatatt

tillståndsmyndig-Nordiskaland, museet
föremålet heter enligt den fördelning2. testa- somgenom arv,

Ansökning-eller bodelning har förvärvats regeringen bestämmer.mente
till Riksantikvarie-enskild bosatt iniärsom arna gesav en person

ämbetet.land,annat
föremålet förs offent-3. ut av en

här landet ellerlig institution i en
får bidraginstitution stat,som av
landstingskommunkommun eller

det skall föras tillbaka till Sveri-och
83

föremålet förs enskildut av en
för användas sambandiattperson

med ojfentlig kulturverksamhet och
skall föras tillbaka till Sverigedet

eller
föremålet inlånat fråntillfälligtär

utlandet.
Regeringen eller den myndighet

färbestämmer med-regeringensom
dela föreskrifter ansök-närmare om
ningsförfarandet.

F örvaltningslagen 1986:223
skall tillämpas frågai till-om
ståndsärenden handläggssom av
Stiftelsen Nordiska Beslut imuseet.

sådant fattasärende stiftelsensett av
eller någon anställdstyresman annan

styresmannen utser.som
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Prövningen ansökningarav om
tillstånd till utförsel

8 §

Tillstånd till utförsel kultur- Den söker tillstånd för utför-av som
föremål skall föremålet inte sel föremål påär begäranges, om ettav av
är betydelse för det nationella tillståndsmyndighetenstorav skyldig att
kulturarvet. ställa föremålet till myndighetens

förfogande för granskning.
Även föremålet har bety-storom

delse för det nationella kulturarvet
får tillstånd till uq&#39;rsel,ges om
föremålet förvärvas institutionav en
i utlandet.

9§

Frågor tillstånd till utförsel Om tillståndspliktigtom föremålett
skall prövas Kungl. biblioteket, bedöms ha betydelse förav detstor na-
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, tionella kulturarvet får tillstånd till
Statens konstmuseer eller Stiftelsen utförsel inte Vid bedömningenges.
Nordiska tillståndsmyndig- skall beaktasmuseet föremåletom
heter. är sällsynt eller särskilt repre-

sentativt för landets kulturhistoria,
varvid hänsyn skall till förekoms-tas

motsvarande föremål i allmäntten av
tillgängliga samlingar,

har värdefullt samband medett
kulturmiljö betydelse ochen storav

lämpligen kan återställas dit,
knutetär till betydelsefullen

eller händelse i svensk histo-person
ria, eller

4. synnerlig anledningav annan
bör bevaras i landet.

För varje slag föremålav som
§§i 4 och 5 föreskriveranges rege-

ringen vilken tillståndsmyndighet
skall pröva ansökan till-som om

stånd.
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tillstånds-Handläggningen av
ärenden m.m.

10§

§9ivad sägshinderUtanskall intillståndAnsökan somavgesom
utförseltillstånd tillskallOm detRiksantikvarieämbetet.till ges om

frånflyttarföremålets ägare§ föreskrivits9 harstödmed attav
bosätta sig iförSverige annatettskall prövas attansökningen annanav

land,ansök-skalltillståndsmyndighet,
föremålet testamen-till denna.överlämnas arv,ningen genom

förvärvatsharbodelningeller avte
bosatt iärenskild ettperson somen

land,annat
offentligföremålet förs3 ut av en. insti-landet ellerhär iinstitution en

kom-får bidragtution stat,avsom
detochlandstingskommunellermun

till Sverige,tillbakaskall föras
enskildföremålet förs4 ut av en. sambandanvändas iför attperson

ochkulturverksamhetoffentligmed
till Sverigetillbakaförasskalldet

eller
inlånattillfälligtföremålet är5.

från utlandet.
också före-fårTillstånd ges om

iinstitutionmålet förvärvas enav
kanoch förvärvetutlandet antas

kultur-svenskakunskapfrämja om
föremål.

förstaenligttillståndOm ges
tillståndsmyndighetenfår3-4stycket

kulturfö-tidvilkeninombestämma
landet.infört irernålet åter skall vara
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11§

Rör ansökan än Ett exporttillstånden är giltigt årimer en av ett
tillståndsmyndigheterna beslutar från dagen för ujärdande.
Riksantikvarieämbetet vilken till-
ståndsmyndighet skall hand-som
lägga ansökningen. Den tillstånds-
myndigheten får fatta beslut i ären-
det först efter samråd med den eller
de övriga tillståndsmyndigheter som

berörda.är sådanaI ärenden skall
ansökningen avslås, någonom av
de berörda tillståndsmyndigheterna

tillstånd inte skall beviljas.attanser

Exportförbud ansökanutan

12§

Den ansöker tillstånd Inför auktionsom ellerattom en annan
föra föremål skall till ansök- försäljningut ett riktar sig tillsom
ningen foga två svartvita fotografier allmänheten kulturföremålav som

föremålet. Fotografier behövs §§i 4 ellerav får5 till-avses en
dock inte, ansökningen fö- ståndsmyndighetom pröva kulturfö-avser om
remål §4i I a och4 b. remål enligt bestämmelsernasom §avses 9i
Fotografier behövs inte heller, fårinte föras landet, till-om ut ur samt
tillståndsmyndigheten medger kännage sitt beslut försâljningslo-iun-
dantag från detta krav. kalerna. Ett sådant beslut får inte

Sökanden skall på begäran överklagas, kan omprövasav men av
tillståndsmyndigheten ställa föremå- tillståndsmyndigheten efter ansökan.
let till dess förfogande för gransk-
ning.

Överklagande

13 §

Förvaltningslagen I 986 :223 Beslut i tillståndsfrågor får iutom
skall tillämpas även ifråga till- fall §nämns 12i förstaom som
ståndsärende handläggs meningen överklagassom hos allmänav
Stiftelsen Nordiska Beslut förvaltningsdomstol.imuseet.

sådant ärende fattas stiftelsensett av
eller någonstyresman tjän-annan

steman styresmannensom utser.
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behöverRiksantikvarieämbetet
prövningstillstånd hos Kammar-inte

rätten.

regeringenMedgivande av

14§

Även tillstånd skulle ha väg-myndighetdenellerRegeringen om
fårbeslutlagakraftägandefår med-bestämmerregeringen rats genomsom

före-synnerliga skälregeringen,föravgifterföreskrifterdela att omom
föremål försmedgeligger,ärendenkostnaderna i uttäcka ettattom

landet.uüörsel. ur

Överklagande Ansvar m.m.

15

förBestämmelserhartillståndsmyndighetOm ansvaromen
kulturföremål ochutförselolovligtillstånd tillansökanavslagit aven om

lagendärtill finns iförsökföröverklagas hosfår beslutetuförsel,
strafi‘ för1960:418förvaltningsdomstolallmän varu-om. 0000:00och lagensmugglingPrövningstillstånd vidkrävs om

utför-ellerinförselolovligstraff förtillöverklagande Kammarrätten.
sel EU-gräns.tillstånds- överAndra beslut ensom

enligt dettameddelatmyndighet har
får överklagas.kapitel, inte

regeringenMedgivande av

16§

§Även tullagen70enligtVid revisionkultur-föremål ärett avom
får tullmyndighet1994:1550nationella kul-för detbetydelse enstor

kulturfö-utförselkontrollerafår regeringen, avturarvet, omsynner-om
förekommitEU-landremäl tillföre-medgeskäl föreligger,liga annatatt

sådanlag. Förmed dennastridilandet.målet förs ut ur
tull-bestämmelserna ikontroll skall

tillämpligagälla ilagen revisionom
delar.

1 1995:72.Senaste lydelse
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Ansvar
17 §

Bestämmelser förom ansvar
olovlig uförsel kulturföremâl ochav
för försök därtill finns i lagen
1960:418 straff förom varu-
smuggling.

Denna lag träder i kraft
2. Punkt 6 i övergångsbestämmelsema till lagen 1988:900 kultur-om
minnen skall upphöra gälla. Beslut tillståndm.m. tillatt utförsel kul-om av
tmföremål meddelats före ikraftträdandet skall gälla tillsom utgången åretav
efter ilcraftträdandet.

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga överklagande beslutom av
tillstånd till utförsel kulturföremål harom meddelats före ikraftträdan-av som

det. Beslut tillstånd meddelas efter överklagandeom upphör gällasom att ett
år efter den dag beslutet laga kraft.vann
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till2 Förslag
1988:1188förordningenändring iFörordning om

kulturminnen m.m.;om

1988:1188förordningeni frågaföreskrivsHärigenom omom
kulturminnen m.m.

gälla,upphöra23 § skalldels attatt a
lydelse.ha följande23-30 §§ skalldels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kulturföremålvissautförselSkydd mot av

23

utförseltillstånd tillFrågortill utförseltillståndFrågor avomavom
lagenenligt 5 kap.kulturföremål§3 la-kulturföremål enligt 5 kap.

kulturminnen1988:950kulturminnen1988:950 m.m.omomgen
rådets förord-licens enligtochbiblioteket,Kungl.prövas omavm.m.

9 de-391192 denEEGRiksarkivet, ningRiksantikvarieämbetet, avnr
kulturfö-1992cemberStiftelsenochStatens konstmuseer export avom

biblioteket,remål Kungl.fördel-efter den prövasNordiska avmuseet
Riksarkivet,Riksantikvarieämbetet,24-28 §§.ining angessom

StiftelsenochStatens konstmuseer
tillstândsmyndig-Nordiska museet

fördelningenligt denheterna som
24-28 §§.ianges

de nämndakategorier iMed avses
paragraferna de kategorier som

rådets förordning.bilagan tillianges
förordningkommissionensI

3075293 denEEG marsavnr
tillämpningsföreskrifter för1993 om

finnsovannämnda förordningrådets
föreskrifter för ansökning-särskilda

licens.ar om

1 1994:1524.Senaste lydelse
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23a§1

Exportlicens rådetsisom avses
förordning EEG 391192nr av
den 9 december 1992 exportom av
kulturföremål utfärdas Kungl.av
biblioteket, Riksantikvarieämbetet,
Riksarkivet, Statens konstmuseer
och Stiftelsen Nordiska museet en-
ligt den fördelning i 24-som anges

§§.28 fråga1 föremål inteom som
omfattas bestämmelserna i kap.5av
lagen 1988:950 kulturminnenom

för vilka det krävsm.m. men ex-
portlicens enligt rådets förordning,
skall exportlicensen utfärdas av
Riksantikvarieämbetet.

Ansökan exportlicens skallom
in till Riksantikvarieämbetet.ges

24§

Kungl. biblioteket prövar till- Riksantikvarieämbetet frå-prövar
stånd ifråga tillstånd för föremålom inomgor om

a tryckta skrifter, kartor och kategorierna A A 12A samt
bilder, inom kategori A 14 för svenska

b icke tryckta brev, dagböcker, föremål ben, keramik,trä, metallav
manuskript och föremålennär eller textil framställdanoter före år 1600.
härrör från författare och tonsättare.

1 Senaste lydelse 1994:1524.
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25§

frå-konstmuseerStatens prövarNordiskaStiftelsen Museet prö-
föremåltillstånd för inomtillstånd ifråga gor omomvar

3-A inomA 7textil- kategoriernaochdryckeskärl, seldona samt
föremål kera-14 förkategori Aoch harderedskap, träär avavom

elfenben, guld,porfyr,mik, glas,dekor,målad eller skuren
ochljuskronorbrons,silver ochbroderad ellerochfolkdräkterb

läder,ochvävdatextil,mönstervävd folklig samttapeter, av
speglar och skrin,möbler,utländskabonadsmdleri,c

och bordsurgolvur,skrin, väggarspeglar ochd möbler, samt
musikinstrument.och bordsur,golvur, väggare

signerade fajanser,f
musikinstrument,g

ochblankvapenskjutvapen,h
skyddsvapen,

föremål,samiskai
ochtekniska modellerj prototy-

vetenskapliga instrument.samtper
sådanarörandeAnsökningar

skrinspeglar ochmöbler, samt
och bordsurgolvur, Väggur som av-
§ 1988:950lagenkap.i 5 5ses

skall dockkulturminnen m.m.om
konstmuseerStatensprövas av

enligt 27
sådanarörandeAnsökningar

och skydds-blankvapenskrin samt
kyrkobygg-frånhärrörsomvapen

kyrklig byggnad el-nad eller annan
i landetbegravningsplats härler

Riksantikvarie-skall dock prövas av
enligt 28ämbetet
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26§

Riksarkivet tillståndprövar i Kungl. biblioteket frågorprövar
fråga tillstånd för föremål inom kate-om om

a handskrifter på eller såvittgori A 8 inkunablerpergament avser
inom kategorierna A 9 ochpapper, samt

b icke tryckta protokoll, brev, A 10.
dagböcker, manuskript, noter

och räkenskaper,
c handritade kartor och ritningar.
Ansökningar sådanarörande icke

tryckta brev, dagböcker, manuskript
och härrör från författarenoter som
och skalltonsättare dock prövas av
Kungl. biblioteket enligt 24

27§

Statens konstmuseer till-prövar Riksarkivet frågorprövar till-om
stånd frågai stånd för föremål inom kategori 8Aom

sådanaa möbler, speglar och inkunabler inom kategoriutom samt
skrin golvur, ochVäggur A 1 1.samt

sådanaa möbler, speglar och
skrin golvur, ochväggursamt
bordsur §i 5 kap. 5 la-som avses

1988:950 kulturminnengen om
m.m.,

målningar,b teckningar och
skulpturer,

föremålc keramik, glas,av
guld, silver, brons, porfyr och el-
fenben samt

d ljuskronor och vävda tapeter.
Ansökningar sådanarörande

målningar och skulpturer, föremål
guld, silver och brons ljus-av samt

kronor härrör från kyrkobygg-som
nad eller kyrklig byggnad el-annan
ler begravningsplats här landeti
skall dock Riksantikvarie-prövas av
ämbetet enligt 28
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

28§

Stiftelsen Nordiskatill- prövarRiksantikvarieämbetet prövar museet
föremåltillståndfrågor för inomstånd frågai omom

och kategoriA 13 inomkategoriskrin,a
såvitt svenska fö-14,och skyddsvapen, Ab blankvapen utom avser

keramik, metallremål ben,målningar och skulpturer, trä,c av
år 1600företextil framställdaoch ellerföremål guld, silverd av

föremål keramik, glas,brons, samt por-av
och bronsguld, silverfyr, elfenben,ljuskronor,e

vävda ochföremål ochljuskronormån nämndadeni tapeter, avnu
speglarutländska möbler,läderellerfrån kyrkobyggnadhärrör samtan-

signerade fajanser,och skrin,byggnad eller begrav-kyrklignan
och bordsurgolvur, väggurlandet.ningsplats här i samt

musikinstrument.

29§

tillstånd licensochAnsökanRiksantikvarieämbetet bestämmer om
Riksantikvarieämbetet,tilltill- insamråd respektiveefter med ges

myndighet behö-ifall äroch riksrevisions-ståndsmyndighet annansom
tillståndsfrågan, över-avgif- rigsådana föreskrifter prövaverket attom

behöriga§ till denlämnar ansökningenlagenkap. 14i 5ter som avses
tillståndsmyndigheten.kulturminnen1988:950 m.m.om

avfattadskallAnsökningen vara
Riksan-på fastställsblankett avsom

ansökningentikvarieämbetet. Till
två fotografierbeständigaskall fogas

föremål ansökningendet avser.av
fårTillståndsmyndigheten medge

påfrån fotografier.kravetundantag
till-berör flerOm ansökningen

ståndsmyndigheter beslutar Riksan-
vilken myndighettikvarieämbetet

skall behörig.varasom
berörfall ansökningdetFör en

föremål betydelse för det sven-vars
någonkan belysasska kulturarvet av

tillståndsmyn-institution änannan
ihörasdigheten bör denna institution

ärendet.
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Författningförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30§

Närmare föreskrifter för verk- När tillstånds- eller licensbe-ett
ställigheten kap.5 lagen slut tillställs sökanden skall före-av i
1988:950 kulturminnen kommande fall exemplar foto-om ettm.m. av
meddelas Riksantikvarieämbetet. grafiet föremålet fäst vid be-av av vara

slutet.
Beslut i tillstånds- eller licens-

ärenden fattas till-som av annan
ståndsmyndighet Riksantikvarie-än
ämbetet skall tillställas ämbetet ko-i
pia.
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tillFörslag3

1993:379förordningeniändringFörordning om
kulturmiljövård;tillbidragom

1993:379 bidragförordningen5 §§2 ochföreskrivsHärigenom omatt
lydelse.följandeskall hakultunniljövårdtill

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bostadsbebyggel-värdefullkulturhistoriskOmbyggnad avm.m.
se

2§

ochrenoveringombyggnad,Vidochrenoveringombyggnad,Vid
fårbostadsbebyggelseunderhållfårbostadsbebyggelseunderhåll avav

kulturhistoriskttillbidrag lämnaskulturhistoriskttilllämnasbidrag
såsomöverkostnader,motiveradesåsomöverkostnader,motiverade

kulturhistorisktförmerkostnaderkulturhistorisktmerkostnader för
ochbyggnadsarbetenmotiveradeochbyggnadsarbetenmotiverade

medverkan sär-förkostnadersärskil-medverkankostnader för avav
utredning,vidsakkunnigaskildautredning,sakkunniga vidda pro-

arbe-utförandeochprojekteringarbetena.utförandeochjektering avav
tillockså lämnasfårBidragför-tillockså lämnasfårBidrag tena.

till kultur-grundenförstärkningkulturhis-tillgrundenstärkning avav
ochbostadshusvärdefullahistorisktbostadshus.värdefullatoriskt

sådantförunderhållskostnadertill
skyddsföre-omfattaslösöre avsom

kap. lagen3skrifter enligt
kulturminnen1988:950 m.m.om
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Författningförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

Bidrag får lämnas till kulturhis- Bidrag får lämnas till kulturhisto-
toriskt motiverade överkostnader för riskt motiverade överkostnader för
vård främst bebyggelse värd främstän bebyggelse änav annan av annan
bostadshus. Bidrag får inte lämnas bostadshus till underhdllskost-samt

åtgärderna ökar bruksvärdet. nader för sådant lösöre omfattasom som
skyddsföreskrifter enligt 3 kap.av

lagen 1988:950 kulturminnenom
Bidrag får inte lämnas åt-m.m. om

gärderna ökar bruksvärdet.

För bidraget gäller det föreskrivs i 3 och 4 §§.som

Denna förordning träder i kraft...
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till4 Förslag
1941:416 arvsskattändring lagenLag omavom

gåvoskatt;och

1941:416 arvsskatt och gåvo-föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
skatt

följande lydelse,före 55 § skall hadels rubriken närmastatt
följande55 §införas 7i skalldels lagen ett nytt moment,att mom., av

lydelse

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

AnståndAnstånd erläggandemederläggandemed avav
skattskatt m.m.

mom}§755

1vad iUtöver sägssom mom.
får beskattningsmyndigheten eller

anstånd undermedgeöverrätten
år från fastställan-skattenshögst tio

gåvoskattmed den ellerde somarvs-
fördelning belö-proportionellvid en

på för-fast egendomsig ärsomper
byggnadsminne enligtklarad som
1988:950 kultur-3 kap. lagen om

eller enligt intygminnen somm.m.,
denlänsstyrelsen det län däriav

finns beskaf-fasta egendomen är av
nämnda lag kunnafenhet enligtatt

byggnadsminnesförklarad.bli

1 Upphävd 1974:312.
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Författningförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bestämmelserna ränta i 2om
bestämmelserna 3-6isamtmom.

skall tillämpliga. Denmom. vara
skattskyldige har rätt underatt an-
ståndstiden, dock högst gängen per
år, avräkna betalning skattsom av
och ränta styrkta kostnader för repa-
ration och underhåll den fastaav
egendomen, länsstyrelsen inty-om

kostnaderna kulturhisto-varitattgar
riskt motiverade överkostnader. När
anståndstiden har löpt äter-ärut
stående skatt och förfallenränta till
betalning. Om den fasta egendomen
dessförinnan övergått till annan
ägare än den skattskyldige detär
skattebelopp och den ränta som
återstår vid övergången, eller den
tidpunkt då bindande avtal över-om
låtelsen kom till stånd, förfallen till
betalning veckor eftersenast sex
övergången eller överlåtelsen.

Denna lag träder i kraft
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tillFörslag5

avveckling1963:583lagenändringLag omavom
fideikomrniss;av

avveckling1963:583lageni frågaföreskrivsHärigenom avomom
fideikommiss

gälla,upphöra34 § skalldels attatt
föremellanrubriken närmast31-33 §§28 och18, 19,dels samtatt

lydelseföljande§ skall ha31

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bestämmelserInledande

1§

förFideikommiss, upprättatsförFideikommiss, upprättats somsom
för med-fömiåntid tillobegränsadför med-förmåntid tillobegränsad

skallsläkter,fleraellerskall lemmarsläkter,fleraellerlemmar enavenav
lagvad i dennaenligtavvecklaslagvad i dennaenligtavvecklas

sägs.sägs.
medideikommissegendom sär-F

skallvärdekulturhistorisktskilt
lång-avvecklas förrändock inte ett

värdendessabevarandesiktigt av
på sätt.annattryggats

6§

fideikommissegendom sär-HarñdeikommissegendomHar syn-
eller finnskulturhistoriskt värdeskiltvärde ellerkulturhistoriskt äronerligt

fårskäl regeringensynnerligamå andradärtill, Ko-särskilda skäleljest
fideikommissurkundensförordnafideikommissur-förordna attattnungen

skall gälla tills vidarebestämmelsertill-skolabestämmelser ägakundens
angiven inne-tills i beslutettill dess i ellerellertills vidarelâmpning en

avlider.ñdei- havareinnehavareangivenbeslutet av
avlider.kommisset



Fötfattrtingförslag

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

Fideikommissnämnden

18 §
Avvecklingen fideikommiss skall ske under medverkan särskildav av en

nämnd, Fideikommissnärnnden.

Fideikomrnissnämnden skall Fideikommissnämnden skallutre- ut-
frågorda i 16, 17 och reda frågor i 16, 17som avses som avses

38 §§ till Konungen de och 38 §§ tillgöra regeringensamt görasamt
framställningar, föranledas de framställningar, föranledssom av som av
utredningen. Vidare skall nämnden utredningen. Vidare skall nämnden
främja avvecklingen rådgi- rådgivning och initiativgenom genom egna
vande och vägledande verksamhet verka för lagens syften fullföljsatt

meddela beslut, enligt vad meddela beslut, enligt vadsamt samtsom som
nedan stadgas ankommer på nedan stadgasnämn- ankommer på nämn-
den. den.

frågor §§Om 31-33isom anges
egendomror betydandeav mer

frågorvärde eller särskild viktav
från allmän synpunkt skall Fidei-
kommissnämnden med yttrandeeget
överlämna ärendet till regeringen för
prövning.

19§

Fideikommissnämnden består Fideikommissnämnden bestårav av
ordförande fyraoch ledamöter, vilka ordförande och fyra ledamöter, vilka

Konungen för tid fem regeringen för tid femutses av utsesen av av en av
år eller, vid komplettering år eller, vid kompletteringnämn- nämn-av av
den, för återstående tid löpande den, för återstående tid löpandeav av
period. Suppleanter till det period. Suppleanter till detutses utsesan- an-
tal Konungen bestämmer. tal bestämmer.regeringen

fideikommissnämndenHar avsla- Fideikommissnämndens beslut
framställninggit tillstånd §§fåreller enligt 27-29 §§ och 31-33om

medgivande i 27-29 §§, överklagas hos regeringen. I övrigtsom avses
må klagan beslutet föras fåröver hos beslut Fideikomrnissnämndenav
Konungen besvär, vilka sko- enligt denna lag överklagas.integenom
la ingivas till nämnden. måI övrigt
talan föras beslut fidei-mot av
komrnissnämnden enligt denna lag.

Närmare föreskrifter nämnden Närmare föreskrifter nämn-om om
och dess verksamhet meddelas den och dess verksamhet meddelasav
Konungen. regeringen.av
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

28§

fårmd Under avvecklingenmedgivande inteUtan Konungens utan
tillstånd Fideikommissnämndenavvecklingenunder avgenom

teckning egendom ingår i fideikom-tillskott samband medi somav
överlåtas sådan missboet, överlåtas eller därutöveraktier fideikom-

måneljest förfogas i vidaremissboet tillhörande egendom, än somsom
§ sedvanlig1925 med hus-1 lagen den 18i juni överensstämmeravses

angående fall för hållning.förbud vissai
och stiftelsebolag, förening att

måförvärva fast egendom. I övrigt
icke under avvecklingen med mindre
ñdeikommissnämnden medgiver det

i fideikommiss-egendom ingårsom
överlåtas däröver eljestboet, eller

vidare månförfogas i öve-än som
med sedvanlig hus-rensstämmer

hållning.
ställtsställts Fideikommisskapital,Fideikommisskapital, somsom

fårmå förvaltningförvaltning, under särskild inteunder särskild en
under avvecklingen utlämnasavvecklingen utlämnasunder utanutan
Fideikommissnämndens medgivan-Fideikommissnämndens
de.medgivande.

Aktiebolags- eller stiftelse-Aktiebolagsbildning
bildning

31§

fårmå ideikommissnämnden medgemedgiva inne- FKonungen
fideikommissfideikomiss tillskjuta innehavarehavare att ettav en av

överlåta fideikommissegendomfideikommissegendom sambandi att
till aktiebolag, denne el-med teckning aktier bolag,i ägerettav om

såframt eller tecknar ler tecknar samtliga aktier i bolaget.denne äger
skallsamtliga aktier i bolaget. Aktierna Aktierna och vederlagannat

därefter förvaltas fideikom-och vederlag skola därefterannat som
förvaltas såsom fideikommisskapi- misskapital.
tal.

Även fårfideikommissboett
överlåta aktiebolag.egendom till ett

får därvid företrädas efter-Boet av
trädaren.
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F örfattningförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

32§

Utan hinder vad i lagen ak- Vid överföring frånegendomav om av
tiebolag föreskrives antalet stif- fideikommiss eller fideikommiss-ettom

fideikommissinnehavare §äger bo enligt 31 skall bolagsordningentare
bilda aktiebolag tillskottmed fastställas ideikommissnämndenFav av
fideikommissegendom och vidtaga innehållaoch bestämmelse bo-att

åtgärderde påankomma lagsordningen dei avseendensom som
stiftare. nämnden får ändras endastanger

med nämndens medgivande.
Under avvecklingen fideikom-av

måmiss fideikommissboet vara
stiftare aktiebolag med tillskottav av
egendom ingår boet, och skallisom

sådanti fall vad förstai stycket sägs
äga motsvarande tillämpning.

33§

Vid bildande aktiebolag med Fideikommissnämnden får medgeav
tillskott fideikommissbos innehavare fideikommissav ettegen- atten av
dom och vid överförande sådan till stiftelse överföra sådan fidei-av en
egendom till aktiebolag till- kommissegendom har sär-genom ettsom
skott i samband med aktieteckning skilt kulturhistoriskt värde samt an-
må efterträdaren under avvecklingen fideikommissegendom, syf-nan om
företräda fideikommissboet. därmed bevara egendomensärtet att

sammanhålletvärden i skick. stif-I
telseförordnandet skall intas de be-
stämmelser behövs för attsom egen-
domen skall skyddas vårdasoch

och för hindra densamt att att
skingras.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

34§

aktiebolag, ibolagsordning förI
tillskotttecknats medvilket aktier av

fideikommissegendom utgörsom
underår fideikommissboeller in i

bestämmel-skallavveck ing, intagas
skallbolagsordningenatt varase

ochfastställd Konungen att, omav
färeskrivit,Konungen annat

md ändras allenastbolagsordningen
medgivande.med Konungens

i kraft den...lag träderDenna
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Författningförslag

6 tillFörslag
1963:587Lag ändring lagenom av om

inkomstbeskattning fideikomrnissbo,av m.m.;

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1963:587 inkomstbeskattningatt om av
ñdeikommissbo, följande lydelseskall ham.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3

§Vad 2 skall gällasägs isom
också fall där fideikommissfas-i en

§tillståndmed enligt 33 lagentighet
1963:583 avveckling fidei-avom
kommiss överförs till stiftelse.en

Denna lag träder i kraft den...

1 Upphävd 1990:352.
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Förslag till7

i förordningen 1963:588Lag ändringom om
vid avveckling fideikommiss;arvsskatt av

Härigenom föreskrivs i fråga förordningen 1963:588 arvsskattom om
vid fideikommissavveckling av

förordning i böjningsformer skall lag idels ordet olika bytas ut motatt
motsvarande form,

10dels rubriken till förordningen och § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1963:588 1963:588Förordning Lag arvsskattom om
ii- vid avveckling fideikom-vid avvecklingarvsskatt av av

deikommiss miss

10§

blivitsärskilda fall Om fideikommissegendomKonungen iäger
från föremålmedgiva befrielse eller nedsätt- för byggnadsminnesför-

§skatt förordning klaring enligt 3 kap. 1 lagenning enligt dennaav
sådan trädgård, 1988:950 kulturminnenför byggnad, m.m.om

påparkanläggning eller samling, eller visats kommasättannat attvars
förvaltas långsiktigt skyddbevarande med hänsyn till egendo- med ett

historiska, vetenskapliga eller för egendomens kulturhistoriskamens
får påkonstnärliga värde allmänt värden ansökanin- regeringenär avav

någondödsbo eller skattskyldigtresse.
besluta befrielse från den skattom

påbelöper den kulturhisto-sigsom
riskt värdefulla egendomen. Befriel-

får kapital påäven ettsen avse som
förpliktigande för vårdsätt avsatts

underhålleller egendomen.av
Ävenmå fårJämväl i fall i fallän änannat sagts annat sagtsnu nu

där synnerliga skäl medge befrielse frånKonungen, regeringen eller
befrielse från lag,därtill medgiva nedsättning skatt enligt dennaäro, av

eller nedsättning enligt det finns synnerliga skäl.skatt den-av om
förordning.na

Denna lag träder i kraft den...
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

Regeringen beslöt den 16 juni 1994 direktiv Dir. 1994:54 for särskild ut-en
redare med uppgift vissa frågor lagskyddet för olikaöver kultur-att se om
minnen och kulturmiljöer. De frågor utredningen skulle övervägasom var
sammanfattningsvis

behovet föreskrifter till förskydd ortnamn,av-
skyddet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer,—
skyddet för prästgårdar,-
skyddet för de norrländska kyrkstädema,-

kulturrninneslagensöversyn regler utförsel kulturföremål,av om av-
skyddet för vissa kulturegendomar,—
vissa lagtekniska frågor.-

dettaI delbetänkande redovisar utredningen sina överväganden och förslag
rörande skyddet för vissa kulturegendomar och i fråga regler utförselom om

kulturföremâl. Direktiven återfinns i bilagaav

1.2 Genomförandet

Utredningen har hittills hållit elva sammanträden, tvådagars inter-ettvarav
med sakkunniga ochnatmöte experter.

Den 14 december 1994 genomförde utredningen utfrågning med före-en
trädare för konst- och antikvitetshandeln och för organisationer företrä-som
der ägarintressen i fråga vissa slags kulturegendomar, Sveriges jord-om som
ägareförbund och Lantbrukarnas Riksförbund.

Internationella förhållanden har diskuterats vid den 30 1995 imöteett mars
Stockholm med företrädare för det danska kulturdepartementet och Skov- og
Naturstyrelsen för det finska museiverket norska och isländska företrä-samt
dare hade fått förhinder. Vidare genomförde utredaren, de sakkunniga och
sekreterarna den 22-26 maj 1995 studieresa till Haag och London fören att
informera sig nederländsk och brittisk lagstiftning. Sekreterare Adler-om

deltog också den 10-11 i franskaden museistyrelsen ord-creutz mars en av
nad konferens i Paris europeiska exportregler för kulturföremål och be-om
sökte i samband därmed det franska kultunninisteriet för ytterligare upplys-
ningar lagstiftningen.om
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Utredaren och Adlercreutz har besökt Sveriges jordägareförbunds Skåne-
avdelning den 30-31 maj 1995 och bl.a. besett Krapperup Gun-och Vrams
narstorp.

Utredningen har vidare 23den augusti 1995 besökt antal kulturegen-ett
idomar Hälsingland.

Statistik fideikommiss och material rörande kulturegendomaröver annat
har insamlats, dels genomgång det enkätmaterial Utred-genom en av som
ningen förvaltning vissa kulturmiljöer U 1988: 14 insamlat, delsom av ge-

kontakter vissa länsantilwariermed och Riksantikvarieämbetets handnom
läggane. Fideikommissnämnden har bidragit med uppgifter sitt arkiv.ur

1.3 Inriktningen betänkandetav

I detta betänkande behandlas frågor kulturegendomar och kulturföremål.om
Dessa båda ord rubrikmässiga inteoch har någon klar juridisk innebörd.är l
direktiven under avsnittet för kulturegendomar herrgårdsmiljöemanämns -
däribland särskilt fideikommissen industriminnena,och det ocksåsägsmen-

utredningen skall frågor andra värdefulla kulturegendomar.övervägaatt om
Vilka dessa skulle kunna skall inte här. Det dock tyd-närmare ärvara anges
ligt frågorna bevarande kulturegendomar i vid mening skiljer sig åt,att om av
beroende på vad slags detegendom sigrörtyp av om.

En grundläggande skillnad i bevarandeförutsättningar råder åmellan ena
sidan sådana egendomar den innehavarennuvarande eller dennessom ar-
vingar vill fortsätta förvalta, bara tillräckligt bra ekonomiska villkoratt om

påräknas,kan och å den andra sidan sådana egendomar saknar intressesom
för innehavaren, därför all ekonomisk grundval upphört existera.t.ex. att att
Det gäller våra industriminnen.merpartensenare av

Uppgiften skyddsformer för kulturegendomar innebäröverväga när-att
studium vilka lämpliga förvaltningsfonner kan finnas ellermast ett av som

uppfinnas för underlätta för dem vill sig för bevaran-att ta ettsom ansvar
det, antingen det den nuvarande innehavaren eller awingarna,är eller det rör
sig någon vill träda in, eller samhället sig behövaom annan som som anser

för uppgiften. Möjligheten åstadkomma bevarande ställautse att ett attgenom
restriktioner för användningen knappast aktuell i fall.dessa Dettaärupp nya

hindrar inte restriktioner ändå kan nödvändiga för säkerställaatt att attvara
bevarandet sker på I detta betänkande berörs dock inte eventuellarätt sätt. re-
former restriktionsinstrumenten för kulturegendomar, bygg-t.ex.av som
nadsminnesförklaring. Här gäller det finna stimulansmetoder i förstaatt som
hand till självförvaltning. stimulanserDessa bör dock främstinteuppmuntrar

sig uttryck i särregler rörande beskattningen för innehavare kulturegen-ta av
domar. Endast i begränsad omfattning kan det befogat med särskildavara
Skatteregler och det gäller, enligt utredningens uppfattning,52 i sådana fall
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generationsskiften genomförafrämst åtgärder lättaregör utanatt upp-som
bäst tillgodoses dendelning den egendom kulturvärden attgenomav vars

fortfarande hålls samman.
består inte bara den fastaMånga våra kulturegendomars värde av egen-av

fasta tillbehör. Särskilt många lantegendomarmed dess inredning ochdomen
föremål, möblerhyser betydande samlingar konst och andra äldre t.ex.av

redskap minneroch konsthantverksprodukter, också verktyg och sommen
brukningsskick. Vikten fortsattäldre tiders levnads- och ettav samman-om

kulturvärde kulturforemålenhållande dessa samlingar lösöre medav av ~ -
replipunkter utredningen också till beröra i detta be-och deras fasta syftar att

tänkande.
sådana har inte i modem tid varit fö-Kulturvärdet bevara sambandattav

1920- 30-ta-remål for diskussion motsvarande fördes under ochden somen
1963i någon åter aktualiserades inför riksdagens beslutlen och mån attsom

därför funnit detavveckla ñdeikommissen. Utredningen har angeläget att
återge huvuddragen i denna diskussion.

regelskyddet för rörliga kulturföremål har egentligen hittillsDet svenska
Kyrkliga med undantag privatägdahaft endast aspekter. inventariertre av-

ornfynd från fomläm-sådana får inte flyttas eller ändras tillstånd. Futan—
Övri-upphittaren.ningar statlig egendom och får därför inte disponerasär av

föremål 100 år gamla, skall i vissafornfynd, dvs. ägarlösa är änga som mer
Slutligen får vissa äldre kul-fall anmälas till det allmänna, har lösenrätt.som

turföremål tillstånd.inte exporteras utan
finns intresseUtredningen utgår i detta betänkande från det i regel ett attatt

fasta och lösaså långt möjligt bevara sambandet mellan kulturegendomamas
gångerbeståndsdelar. Från ägarsynvinkel kan sådant bevarande mångaett

inser bevarandevärdet; föremålenproblematiskt. Dels kanske inteägarenvara
kan för honomhenne sig uttjänta eller skrymmande. Det allmänna kultur-te

tillgodoses ökadskyddsintresset kan i sådana fall sannolikt bäst genom upp-
lysning.

kanske vill- eller sig disponera förmögen-Dels ägaren tvungen att-ser
mål-hetsvärdet föremålen. sådan avsikt kan ibland resultatetEnav vara av en

1700-talsfönstrenkonflikt. måste skaffa medel för ochEn ägare att renovera
alltidhan enda sälja värdefull tavla, funnits i hu-utväg attser som en som

sådana situationer allmännas kulturskyddsintresse tillgodoses påI kan detset.
två antingen direkt bidrag till fönsterrenoveringen, ellersätt: ettgenom genom

indirekt stöd i form bättre förvaltningsförutsättningar, avdragsrättett t.ex.av
för renoveringskosmadema eller incitament för få vederbörandeandra att att

möjligtbehålla både tavlan och fönstren. Utredningen vill så långt skapa
bättre förutsättningar undvika målkonflikter detta slag.att av

För de rörliga kulturföremålens del utredningen medveten denär attom
mängden dem inte har något samband med existerande fast kultur-stora av en

sådana fall finns inget kulturskyddsintresse i sökaegendom. I givetvis att
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binda föremålen vid viss plats. Många kulturföremål från början skapa-ären
de just för rörliga och kunna många möbler och dcomsättas,att t.ex.vara
flesta yttringar bildkonst och konsthantverk. För denna föremål be-typav av
hövs i regel inga åtgärder alls från samhällsorganens sida. De omsätts genom

gåva, köp och byten och tari regel ingen skada själva omsättningen. Iarv, av
regel kan också lita på innehavare rimligt god vård föremå-att tarman nya om
len, informationsinsatser hur vårdäven och underhåll lämpligen skallom om
utföras givetvis angelägen uppgift för våraär t.ex.en museer.

de flesta fallI spelar det ingen roll den innehavaren ochärvem som nye
han bosatt inom eller utanförär landet. Konsten god ambassadörärom en

talesätt utredningenär instämmer Det sålunda oftagärna ärett som ett
svenskt intresse kulturföremål från detta land finns också i utlandet ochatt
blir kända fördär sitt I vissa fall finns det dock starkt intresseettursprung. att
kulturföremål finns kvar i landet. gällerDet särskilt de absolut bästa före-
målen i sin sådana kategorier föremål står inför riskenart, samt attav som
helt försvinna från landet. Givetvis knyter sig detta intresse också till föremål

har samband vissmed plats, fast måhända i mindre grad dettaettsom om
samband redan andra skäl oåterkalleligen brutet.ärav

Regler i vissa fall inskränker möjligheten kulturföremålatt exporterasom
har lång tradition inom det internationella kulturskyddet och finns i så gott

alla länders rättsordningar. För utredningen har det varit naturligtsom att
fullgöra sitt uppdrag rörande utformningen de svenska exportreglema förav
kulturföremål den bakgrund dvs. med beaktandemot som ges ovan, av sam--
bandet mellan de fasta och rörliga kulturvärdena och med respekt för behovet

ohindrad rörlighet för många föremål saknar sådant samband.ettav som
Det tydligt restriktionerär föremål inte baraatt mot export av som repre-

kulturvärde, också betydande kommersiellt värde och där-senterar ett utan ett
för kan vanlig handelsvara, måste ha speciella för sigskäl ochses som en

utformade på möjliggör kontroll efterlevandensätt i den stridaettvara som av
internationella godstransporter.strömmen Utredningen söker därför inteav

bara analysera skyddsbehovet svensk föremålssynvinkel, strävarsett utanur
också efter reglerna så tydliga möjligt frångöra kontrollsynpunkt.att som

Det allmänna, dvs. landstingen och kommunerna, harstaten, genom
främst sina kunnat skaffa sig betydande bestånd föremål förettmuseer attav
illustrera vårt lands kulturhistoria. Ackvisitionsmöjlighetema är numera gan-
ska begränsade, vilket givetvis inte hindrar det bör väsentligatt vara en upp-
gift för söka fortsätta förvärva föremålde behövs föratt attmuseerna attsom
komplettera samlingarna. Denna utredning finner inte dess uppgift äratt att
lägga några förslag eller riktinjer för de offentliga ackvisition. Intemuseernas
heller berör utredningen frågor vård samlingarna eller eventuell gall-om av
ring. Utredningens uppgift lägga fram förslag till ändringarär i lagstift-att
ningen. I detta ligger utredningen skall regleringen förhållan-övervägaatt av
det mellan det allmänna intresset, dvs. de flesta innevånares kollektiva behov
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och det finns god illustration till vår kulturhistoria, och denytta attav en en-
skilda intressen innehar den kulturintressanta egendomen.personers som

Det allmänna har redan lagstöd för framför andra enskilda förvärva så-att
dan fast egendom behövs för säkerställa kulturhistoriska intressen.attsom
Det kan ske expropriation och, i de fall där avyttring redan hargenom en
kommit till stånd, förköp. Beträffande lös egendom finns utövergenom -
inlösenmöjligheten för fomfynd inga motsvarande möjligheter för de of-A-
fentliga skaffa sig äganderätt. Det torde ganska allmäntattorganen vara en
accepterad uppfattning de kulturhistoriska intressena i Sverige har kunnatatt
hävda sig rimligt väl tvångsmässiga förvärv har behövt ske. Utred-utan att
ningen delar också uppfattningen enskilda några egentligaägareatt utan egna
uppoffringar bör kunna finna sig i allmänna intressen knutna till derasäratt
egendom. Detta innebär inte konflikter inte skulle kunna uppstå mellanatt en
enskild och företrädare för någotägare allmänt intresse. T.ex. i det fall en

vill sälja föremål utomlands till högre pris han kan påräkna iänettperson ett
Sverige, uppstår klar konflikt han inte får föremålet.exporteraen om

Det finns naturligvis också rad situationer där konflikten inte blir såen
tydlig. De flesta potentiella konflikter har i dagens situation kunnat lösas med
överenskommelser. Utredningen det naturligtvis önskvärt så-attser som en
dan situation kan bestå.

Utredningen kan ändå inte komma förbi uppgiften finna däratt ett system
konflikter, inte går bilägga överenskommelser, löses enligtattsom genom
regler innebär intressen så långt möjligt kan balanserasatt parternassom mot
varandra. nåFör sådant kan förköp och inlö-att ett system man resonera om

också beträffande lös kulturegendom. Erfarenheterna tyder dock inte påsen
sådana utköpslösningar behöver institutionaliseras, dvs.att särskildaatt

regler förköp eller inlösen behöver införas. Det finns redan vissa möjlig-om
heter kompensera enskilda alltför hårt drabbasägareatt t.ex.som ettav ex-
portförbud.

Beträffande exportreglema utredningens huvuduppgiftär analysera denatt
situation uppstått i och med medlemskapet i den Europeiska Unio-nya som
I första hand krävs här förstås anpassning till de speciella reglernen. en som

igäller EU i fråga för kontroll kulturföremålett gemensamt systemom av
från någon medlemsstaterna till tredje land. Uppgiften iexporterassom ärav

detta avseende främst lagteknisk: finna lösning innebär deatt atten som spe-
cifikt svenska skyddsintressena kan tillgodoses såvitt möjligt dubblautan att
regelsystem, skall tillämpas vid sidan varandra, leder till olägenhetersom av
för sökanden exporttillstånd och för myndigheterna själva. I samband medav
denna uppgift skall utredningen också undersöka vilka modifikationer denav
svenska tillståndsplikten vid utförsel kulturföremål kan behöv-av som vara

Övervägandenaliga. måste därutöver de generella effekternaavse mer av an-
slutningen: vilka kontrollsystem möjligaär upprätthålla vid denattnumera
inre den gränsen Hur kan bristande kontrollmöjligheter vidyttreresp.
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kontrollâtgärderfördragsenliga Kankompenseras andra,gränspassage ettav
ansökningsavgift för prövning utförselansökningar tillfortsatt ettuttag avav

försvarasEU-land
exportregler innebär inte några föränd-Utredningens förslag rörande stora

huvuduppgift varit finnatillämpas. En harringar det redan attsystem somav
föremålskategorier inom vilka enstaka föremål kandelämpligt avgränsade

till det svenska kulturarvet,finnas inte bör få hänsyn utanexporterassom av
omfattande allmänheten och myndigheterna be-dessa kategorier blir så attatt

utförselansökningar.med onödigatungas
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2 Gällande rätt

I detta avsnitt beskrivs gällande regler betydelse för förvaltning dis-ochav
position kulturegendomar och kulturföremål. Den stiftelselagen be-av nya
skrivs bl.a. med avseende på hur reglerna kommer gälla för redan bildadeatt
stiftelser. Vidare beskrivs regler för ñdeikommissen, särskilt det förfarande

skall tillämpas vid deras avveckling. redogörelseEn lämnas för reglernasom
i KML kulturföremål med särskild inriktning på utförselbestämmelsema.om
I anslutning därtill beskrivs också EG:s regler återlämnandeexportom resp.

kulturföremål.av
Slutligen finns avsnitt skatte- och bidragsregler kan ha särskildom som

betydelse för dem eller förvaltar kulturegendomar ochäger kulturföre-som
mål.

2.1 Förvaltning kulturegendomar. Stiftelserav m.m.

2.1.1 Grunddragen stiftelserhos

Stiftelseformen har kommit bli mycket vanlig förvaltningsform på kul-att en
turområdet. Ursprungligen stiftelseformenhar privatpersoner föranvänts av

säkerställa donationer för olika nyttiga ändamål kunnat förvaltas vidare,att att
särskilt efter donatoms död. Särskilt det undervisningsändamål, sjuk-var
vård, fattigunderstöd forskning på detta främjades stif-sättsamt som genom
telser. Formen har emellertid under 1900-talet fått vidare användning fören

driva andra slags verksamheter,även bostadsförvaltning ochatt t.ex.som
industriella projekt. Stiftelsefonnen har också kommit blit.o.m. rena att en

vanlig form för fall där fler huvudmän driva verksamhet iattavser gemen-
intresse under självständig ledning. Det kan här sigrörasamt en om samver-

kan mellan kommun privataoch intressenter. Ett exempel påstaten resp. en
sådan påsamverkan kulturområdet länsmuseema, i de flesta fallär ärsom or-
ganiserade stiftelser, bildade landsting, primärkommuner ochsom av resp.
hembygdsförbund.

Behovet tillsyn stiftelser skilda slagöver ledde fram till lagenav av
1929:116 tillsyn stiftelser. Den lagen iöver princip bara vissom attavser ge
offentlig insyn och inte reglering stiftelserär hur skall organiseradeen av vara
för kunna främja sina ändamål.att

Ett utrednings- och beredningsarbete inleddes 1975 resulterade 1994 isom
riksdagen stiftelselag och lag införande stiftelselagenatt antog en en om av
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19939419, LUl2, rskr. 225, SFS 1994: 1220 1221. Bådaprop. resp.
lagarna träderi kraft den januari 1996.1

Genom den lagstiftningen uppställs grundläggande krav på bildandetnya
stiftelser. Stiftelser skall sålunda kunna bildas endast på fyradessa sätt:av

avskiljande för bestämt ändamål, 2l egendom genomgenom av upprop
för insamling insamlingsstiftelse, 3 kollektivavtal och 4en genom genom
åtgärder enligt lagen 1967:531 tryggande pensionsstiftelseom av m.m.

hittills formen stiftelsebildning i syfteDen vanliga skett attav som
ändamålet skall främjas kontinuerliga från eller någotmed anslag staten annat
offentligt eller privat anslagsstiftelse förekommer däremot inte iorgan

pågårstiftelselagen. Särskilda överväganden beträffande medverkan istatens
anslagsstiftelser, SOU 1994:147 och 1995:93.se

Av de fyra stiftelsefonner stiftelselagen anvisar det uteslutande deärsom
första någottvå har betydelse kulturområdet och här kommer attsom som

beskrivas.närmare
iGrundformen för stiftelsebildning regleras 1 kap. 2 § stiftelselagen. En

stiftelse enligt detta lagrum bildas egendom enligt förordnandeattgenom av
eller flera stiftare avskiljs för varaktigt förvaltas självständigatt somen en

förmögenhet för bestämt ändamål.ett
Stiftelsens skall avskild tagits hand nå-egendom dennäranses vara om av

stiftelseförordnandet.har åtagit sig förvalta den i enlighet medattgon som
Förordnandet skall skriftligt och undertecknat stiftaren. Giltigt testa-vara av

kan formföreslcriftema inte uppfyllda också godtasäven ärmente om som--
stiftelseförordnande t.ex. muntligt s.k. nödtestamente kan tjänaett ettsom
stiftelseförordnande.

stiftelse huvudformen skall kunna bildas fordrasFör enligt attatt en
avskiljs förmögenhetegendomen från stiftarens med verkan dennesmot

borgenärer. fall då förmögenhetsdispositionen eller lösörenFör avser pengar
betyder det egendomen måste ha kommit i besittning någon haratt av som
åtagit sig förvaltningen 199394:9 jfrprop. 51, l-2 §§ lagen [1936283]s.
angående utfästelservissa gåva. I till tidigare räcker det alltsåmotsatsom

förpliktarinte med stiftare i skuldebrev sig elleratt att utgeen pengar annan
linjeegendom. I med denna grundsats det också förbjudet för stiftelsenär att

penninglån till stiftaren eller ställa säkerhet till förmån för honom 2 kap. 6ge
§. Kravet besittningstagande gäller för överlåtelse fast egendomäven av
på det det måste finnas skriftlig, både stiftare och någonsättet att en av som
åtagit förvaltningensig undertecknad, överlåtelsehandling till uppfyllande av
fomikraven vid fastighetsöverlåtelse den förvaltningenhandharsamt att som

har tillträtt egendomen prop. l99394:9 107. Om stiftelsebildningenäven s.
sker först efter stiftarens död, dengäller dödes skulder har prioritet enligtatt

21reglerna i kap. 4 och 5 §§ äwdabalken på det egendomsättet ävenatt som
överförtshar till förvaltaren återvinnas tillkan dödsboet för betalning av

skulderna.
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Det krävs inte förvaltaren skriftligen bekräftar sittatt åtagande, frånsett den
skriftliga form kan fordras enligt vissa lagbestämmelser, isom dett.ex.
nämnda fallet överlåtelse fast egendom till stiftelse och dåav stiftelseav en en
bildas arvsskifte. I sådana fall behöver stiftelsen skriftligengenom företrädas

den åtagit sig förvaltningen.av som
För stiftelses ändamål skall fullständigtatt angivet fordrasen besked ivara
hänseenden: syfte, verksamhetsföremåltre dvs. det på vilketsätt stiftelsen

skall främja syftet, tillhandahålla stipendier,t.ex. bostäderatt m.m.genom
och destinatärkrets, det kan räcka med syftet preciseratär så detmen att att
går verkställa prop. 199394:9att 105.s.

Några begränsningar i fråga vilka ändamål kan med stif-om som avses en
telsebildning har inte ställts Det följer dock allmänna principerupp. än-av att
damålet inte får strida lag eller goda seder eller det fårmot gynnandeatt vara

stiftaren själv. I linje med det får inte stiftarenav styrelseutgörasenare ensam
och inte i egenskap styrelseledamot handlägga frågor avtal mellan ho-av om

själv och stiftelsen prop. 199394 45, 65nom och 105.s.
En omdiskuterad fråga inför lagens tillkomst stiftelser fort-ävenvar om

sättningsvis skulle få bedriva näringsverksamhet eller detta skulleom vara
förbehållet andra juridiskatyper aktiebolag. Utgången blevav t.ex.personer,

näringsverksamhet i fortsättningenatt även tillåten förär stiftelser andrautan
förbehåll än särskilda regler införts föratt skydda dem träder i affärs-att som
förbindelse med näringsutövande stiftelse. Sådana stiftelseren sålundaär
bokförings- och årsredovisningsskyldiga skall underställas kvalificeradsamt
revision. Företrädare skadeståndsskyldigaär för missvård. Likvidationsregler
har också införts.

Bedömningen förvaltningen kan varaktig börav skeom medanses ut-
gångspunkt i den egendom avskilts för stiftelsen och således hän-som utan
synstagande till eventuella utfastelser i förordnandet ytterligare tillskott. Iom

199394:9 106s. framhålls ocksåprop. varaktighetskravet kanatt anses
uppfyllt ändamålet varaktigtär och förordnandetom inte innehåller
föreskrifter i sig betyder det endast kansom verksamtatt undervara en
kortare tid, två eller år. Ettt.ex. exempel på föreskriftertre detav senare
slaget förordnandetär skall upphävtatt efter endast år. Ettanses ett annatpar
exempel den avskildaär egendomen snabbtatt skall förbrukas.

En insamlingsstzftelse bildas inte bestämd egendom avskiljsattgenom utan
eller flera stiftare förordnarattgenom inflyteren efteratt pengar som ett upp-

dem skall självständig förmögenhet främjarop av bestämtsom en ochett var-
aktigt ändamål och någon åtar sig förvaltaatt för förvaltningatt ipengarna
enlighet förordnandetmed ll kap. l § stiftelselagen. Stiftelsens skallnamn
innehålla ordet insamlingsstiftelse. Den alltidär bokföringsskyldig. Om in-en
samlingsstiftelse har saknat tillgångar under sammanhängande tid två åren av

stiftelsenär upplöst 11 kap. 2 §. För förvaltningen och i huvudsak iäven
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insamlingsstiftelserförstiftelselagen likaibestämmelsernagällerövrigt som
stiftelser.huvudforrnenför av

och iklädaförvärva rättigheterkanjuridiskstiftelseEn är sompersonen
myndigheter. Förandradomstolar ochinförföra talanskyldighetersig samt

stiftelsetillgångar. Iendast dessförpliktelserstiftelses somenegnasvararen
för stiftel-betalningsansvarpersonligtdocknäringsverksamhet kanutövar ett

företrädare uppkomma.sens

stiftelserSärskilda2.1.2 typer av

i mycketstiftelselagen endastomfattasstiftelsererkändaslags hittillsVissa av
stiftelseka-och domkyrkorförsamlingskyrkormån. gällerbegränsad Det av

omfattas endaststiftelselageninförandeenligt 4 § lagenraktär, avavomsom
medjuridiskstiftelse4 §bestämmelsen i 1 kap. äratt egenpersonenenom

regle-redan finnsomfattas detintetill dessarättskapacitet. Skälet är att enatt
1992:300.kyrkolagenring i

stiftelser vilkas till-vidareringa gradendast istiftelselagen ärBerörda av
förmån för be-tillanvändas endaststiftelseförordnandet fårenligtgångar

för sådanalagreglering§. Behovetl kap. 7fysiskastämda av enpersoner
inte de58. hindrar199394:9 Detprop.har intestiftelser attansetts stort s.

ochsådana stiftelser§§ gälleri kap. 2-4bestämmelserna lgrundläggande att
förordnatharOm stiftareingå i stiftelsensstiftelse fårordet attennamn.

och därefterdestinatärerbestämdaantalfrämja förststiftelsen skall ett en
från bildandettillämplig redanstiftelselagenobestämd krets, avanses

113.199394:9stiftelsen prop. s.
fonderatsunderhållvård ochersättningar förSärskilda en-gravar somav
tillämpnings-utanför stiftelselagensfallerbestämmelserligt äldre gravrättom

självägande förrnögenhetsmassorsjälvständiga ochsådanaområde, liksom
medel betalatsbyggtsi lag ochändamål bestämtvilkas är somupp avsom

arvsfonden ochAllmännaförpliktelser,fastslagna, tvingandeenligt i lag t.ex.
för övrigtbåda fonder gäller59. dessal993:94:9 FörKyrkofonden prop. s.

lagstiftning.särskild

stiftelsertillsyn2.1.3 Förvaltning och av

Stiftelseför-förvaltningen.föreskrifter förmeddelasstiftelselagen2 kap.I
angelägenheter såvittstiftelsesförvaltningenföljas vidordnandet skall av en

lagen.inte striderförordnandet mot
ellerfalletförvaltning, vilketantingen hastiftelse kan ärEn om enegen
Videnligt stiftelseförordnandet.förvaltningenflera åtar sigfysiska personer
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förvaltning bildar den eller de fysiska gjort åtagandetegen personer som sty-
relse för stiftelsen det stiftelsen obetagetär använda beteckning.att en annan

Alternativt kan stiftelse ha anknuten förvaltning, i vilket fall juridisken en
åtar sig förvaltningen. I detta fall benämns den juridiskaperson person som

gjort förvaltningsåtagandet förvaltare.
Styrelsen eller förvaltaren för stiftelseförordnandet följs och förattsvarar
förmögenheten placerad påär godtagbart Stiftelsenatt får intesätt. länmaett

penninglån eller ställa säkerhet för stiftaren, styrelseledamöter, förvaltare eller
närstående. Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess och firma.namn
Det finns vidare regler ordförandeskap, beslutsförhet, protokollföring,om
jäv och arvodering. tillämpligaI delar gäller reglerna för styrelsen också för

förvaltare.en
3I kap. har intagits tvingande bestämmelser bokföringsskyldighet ochom

årsredovisning En stiftelse näringsverksamhet,utövar moder-ärm.m. som
stiftelse i koncern eller har tillgångar värda tio basbeloppän bokfö-en ärmer
ringsskyldig och skall årsredovisning.upprätta Bokföringsskyldiga ocksåär
insamlingsstiftelser och stiftelser har bildats eller tillsammans medsom av

eller kommun.staten en
En stiftelse inte bokföringsskyldigär skall fortlöpande föra räkenska-som

och årsvis sammanställa dessa så tillgångar och skulder in-per att samt
komster och utgifter framgår. Räkenskapema skall hållas ordnade och be-
nyggande förvarade under tio år.

ÄrstiftelseEn skall ha minst revisor 4 kap. §.1 stiftelsen skyldigen att
årsredovisningupprätta skall minst revisor auktoriserad eller godkänden vara

4 kap. 4 §. Tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen, kan förordna revisor
sådan saknas.om

Regler skadestånd finns i 5 kap. styrelseledamöter förvaltareochom sva-
för skador orsakas stiftelsen eller någon vid fullgörandetrar som annan av

uppdraget för stiftelsen eller åsidosättande föreskrifterna i stiftelse-genom av
Ävenförordnandet eller lagen. revisor kan bli skadeståndsskyldig. Det haren

också reglerats vilka kan väcka skadeståndstalan och sådan talannärsom en
preslcriberas.

Om föreskriftema i stiftelseförordnande behöver ändras, upphävas ellerett
i särskilt fall åsidosättas, skall inte längre permutationslagen 1972:205 vara
tillämplig. I stället gäller bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen. Förfarandet

i princip detsammaär enligt permutationslagen. Tillstånd till ändringensom
skall sökas hos Kammarkollegiet, beslut kan överklagas hos regeringen.vars
I vissa fall får dock stiftelsen själv besluta ändring. Kammarkollegietsom
tillstånd krävs för ändring stiftelsens ändamål, placeringm.m. som avser av
förrnögenheten, förvaltningen, hur styrelsen dess sammansättning,utses,
beslutsförhet eller omröstning, arvoden, räkenskaper, revision och skade-
stånd. Tillstånd får endast stiftelseförordnandet på grund ändradeges om av
förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttigt eller
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särskilda skäl.det finns andrastiftarens avsikter ellerstridandeuppenbart mot
ändamål skall vad kan haföreskrifter stiftelsensVid ändring antassomomav

beaktas så långt möjligt.varit stiftarens avsikt
åsidosätta före-upphäva ellerfår själv ändra,eller förvaltarenStyrelsen

nänmdes dockavseendenstiftelseförordnande i deskrifter i ett som nyss -
för-uttryckligen har föreskrivit istiftarenstiftelsens ändamåli fråga omom -

myndighettillståndändringar fårordnandet göras utanatt av enm.m.
Även eller förvalta-stiftelseförordnandet får styrelsenbemyndigande iutan

sådanaföreskrifter i förordnandetandraupphäva eller åsidosätta änändra,ren
skall anmälas tilländringar dennaBesluträknades artavovan. omsom upp

befinns stridaförbjuda åtgärden dentillsynsmyndigheten, kan motomsom
lagen.

6omständigheter i kap.får underförvaltarenStyrelsen eller som anges
gällermedel så den upphör. Detförbruka stiftelsens§ också besluta5 attatt

kapital.stiftelser med litetäldre
finns i kap. tvingan-näringsverksamhet 7stiftelserfrågaI utövarsomom

Styrelsele-kapitalet förbrukats.för det fallbestämmelser likvidationde om
personligen betalnings-reglerförvaltare inte följer dessadamöter eller ärsom

upplösasAndra stiftelser kanstiftelsens förpliktelser.ansvariga för genom
enligt 6 kap. 5kapitalet förbrukasellerkonkurs attgenom

stiftelses firma.8 föreskrivsI kap. om
Tillsynsmyndighettillsyninnehåller bestämmelser är9 kap. m.m.om

har sitt ellerstyrelse eller förvaltaredär stiftelses sätelänsstyrelsen i det län en
tillsynsverksam-förutsetthuvudsakligen Detförvaltningendär utövas. är att

kostnadstäckning både försikteavgiftsñnansieras medskall kunnaheten
årsredovisningarm.fl. stiftelsersfrämst näringsdrivandeårlig kontroll av

skall101. Tillsynsmyndigheten199394:9för registerhållning prop.och s.
irevisionen inteförvaltningen elleringripa det kan utövasattantasom

styrelse-stiftelseförordnandet stiftelselagen ellerenlighet med eller att en
uppdrag. Tillsynsmyndighetenmissköter sitteller förvaltarenledamot annars

in handlingar, kalla tillbefogenheter, bl.a. fordrahar angivnanärmare att
från deras uppdragskilja obehöriga styrelseledamötersammanträden, samt

misskötervite. Om styrelseledamotförelägganden och förbud vidutfärda en
domstoltillsynsmyndigheten väcka talan hos allmänsitt uppdrag kan om

instämde ledamotenfår själv interimistiskt entlediga denentledigande och
annorlundaslutligt saken eller bestämtintill dess domstolen prövatatt

sådanaförordna styrelseledamöterTillsynsmyndigheten får också nya om
fårbeslutsför. Också förvaltarebehövs för stiftelsen skallsaknas och att vara

Om testamentariskt stiftelseförordnande inteförordnas sådan saknas. ettom
länsstyrel-förvaltningsåtagande skallkan verkställas därför det saknas ettatt

åta-förvaltar dödsboet verka för sådantpå begäran någon att ettsen av som
förvaltningsformfår då dengande lämnas och besluta än somom en annan

har föreskrivits stiftaren.av
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Tillsynsmyndighetens befogenheter begränsadeär för stiftelser bildatssom
kommun,eller tillsammans medav landstingstaten, eller kyrkligen ett en

kommun, stiftelser förvaltas statlig myndighet eller stiftelsersom av en som
enligt stiftarens förordnande skall undantagna från tillsyn ochvara som var-
ken under innevarande år eller de föregåendenärmast räkenskapsårentre har

näringsverksamhetutövat eller varit moderstiftelse. Insamlingsstiftelser står
dock alltid under full tillsyn.

Tillsynsmyndighetens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-
stol. Om så sker skall tillsynsmyndigheten föra talan för det allmänna.

I 10 kap. stiftelselagen finns bestämmelser registrering. Tillsynsmyn-om
di gheten ocksåär registermyndighet och får avgifter för registrering. Enta ut
stiftelse skall registrerad den skyldigär årsredovisningvara upprättaom att
eller det följer stiftelseförordnandet den skall registrerad.av att För stif-vara
telser utövar näringsverksamhet gäller särskildasom registreringskrav.

2.1.4 Redan bildade stiftelser

Antalet stiftelser i landet beräknades år 1972 till 50 000. Stiftelselagen ärca
avsedd i huvudsak tillämpligatt påäven redan bildade stiftelser. Sålundavara
skall förmögenhetsbildning tillkommit före ikraftträdandeten ochsom som

dessförinnannärmast uppfyllde de krav stiftelselagen ställer stiftel-som
sebildning stiftelse enligt lagen. Detta gälleranses som även fomikravenom
för stiftelsebildning skriftligt förordnande enligt 1 kap. 3 de kravennya
för insamlingsstiftelseri 11 kap. 1 § eller kraveni 1 kap. 2 § på egendo-att

skall ha avskilts inte skulle ha uppfyllts.men Det innebär sådanasenare att
äldre stiftelser, förmögenhet består i fordran stiftaren,vars också skallen

stiftelser enligt den lagen.anses som nya
I lagen införande stiftelselagen finns ytterligareom bestämmelser,av som

reglerar i vad mån de reglerna i stiftelselagen, förbud för stiftarenya t.ex. om
styrelse elleratt förvaltare, räkenskapsårensam vara och skadestånd,om

skall tillämpliga på äldre stiftelser.vara

2.2 Fideikommissen och avvecklingslagen
2.2.1 Den rättsliga innebörden fideikommissettav

Den rättsliga grunden för fideikommiss ñdeikommissurkunden,ärett isom
regel är eller gåvobrev.ett testamente Den innehar fideikommiss, fi-som ett
deikommissarien, har slags inskränkt dispositionsrätt,ett innebörd kanvars
variera beroende på bestämmelser i urkunden. I regel får fideikommisset inte
belånas, försäljas eller påavyttras sätt.annat 63
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jämka villkor isyfteni vissaregeringenförmöjligt1810 detSedan år är att
1972:205permutationslagenireglernaNumerañdeikommissurkunden. är
Fideikom-handi förstabehandlasslagdettafrågortillämpliga, och avav

Ärenden frånsärskild viktvärde ellerbetydande ärrnissnämnden. rör avsom
Åtskillig fi-avgörande.förregeringentillöverlämnassynpunkt kanallmän

likvidensålts ochbestämmelserdessamed stödhardeikommissegendom av
omplacerats.

regel också denbetyder iöverlåtasfårñdeikommissegendom inte attAtt
ingåheller idärmedochutsökningsbalken inte§5 kap. 5inte kan utmätas

inte säkertdock1987:672. Det ärkonkurslagen,3 §konkursbo 3 kap.ett
den tordeanspråk ochfrån allafredadñdeikommissegendom är typer avatt

belåning.tilltillstånd harmåndet i deninte gettsvara
varianter finns,Olikañdeikommissurkunden.ocksåSuccessionen styrs av

den äldsteförsta handefterträdaren iñdeikommissettypiska äri det s.k.men
inträderlinjen brytasSkulledärefter äldste yngre son,osv.sonsonsonen,

skall iEgendomenäldstefarbroder, dennesellerdennes son osv.enosv.son
led.efteri ledtill efterträdarenfrån innehavarenöverförasograveradprincip

förmånerbestämmelseriblandfinnsfideikommissurkundernaI avom
andraellersyskoninnehavarensmake,efterlevandeförolika slag, t.ex.

eller skola.för kyrkaellersläktingar,

för säkraAvvecklingsförfarandet och regler att2.2.2
kulturvärden

dåavveckling de1963:5förslag i1963 enligtbeslötRiksdagen avomprop.
fi-avveckling1963:583i landet. Lagenñdeikommissen181 kända avom

bestämmelser.följandeinnehåller bl.a.deikommiss
tid förobegränsadförFideikommisstillämplig upprättatsLagen är som

§.flera släkter 1ellermedlemmar av en
vid lagensavliderdenupphöraenligt lagen närFideikommiss skall som

tidvissa i3 §. För1964 innehavarejanuari1ikraftträdande den senvar--
tillämpligasällandock särskilda,gällerlösöreñdeikommissinstiftade numera

4 §.upphörandetbeträffandesärregler
detvärde ellerkulturhistorisktsynnerliñdeikommissegendomenHar om

fideikommissurkun-förordnafår regeringensärskilda skäl,finns attannars
inne-angiventills i beslutetellertills vidareskall gällabestämmelserdens en

§.avlider 6havare
bestodñdeikommisset endastdärmed SkoklostertillskapadesRegeln av-

påexempelangivetjordingensamlingarslottsbyggnaden med attsommen -
vidare.fideikommiss tillsbehållanödvändigtfall kundedet i vissa ettattvara

Depanementschefen förut-staten.säljas tilldockSkokloster kom attsenare
synnerligenutnyttjasskulle kommaförlängningsregeln sparsamt,attattsatte64
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räknade också med den skulle kunna underlätta frånmen att allmän synpunkt
önskvärda uppgörelser mellan fideikommissintressentema prop. 1963:5

132.s.
Vid riksdagsbehandlingen det dock riktigast förutsättasyntes att ett

något vidgat för undantag kan bliva erforderligt.utrymme Härför talar även
den omständigheten awecklingen ñdeikommissenatt kommer sträckaav att

BevULlUsig långöver tidrymd. 1963:2 153.en s.
Förordnanden fortsatt tillämpning ñdeikommissurkundenom avsågsav

normalt bli meddelade för efterträdarens livstid, skall kunnaäven omfattamen
efterträdaresnästa livstid. Förordnandet skall också kunna bestämmas att

gälla tills förordnande prop. 176.nytt ges s.
Beslut enligt 6 § förlängning ñdeikommissbestämmelserna harom hit-av

tills fattats i fall.tre
Vid awecklingen skall egendomen fördelas. Den skulle ha varit nästasom

fideikommissarie efterträdaren har till hälften,rätt medan återstoden- -
fördelas enligt vanliga eller testamentsregler. Efterträdaren harans- rätt att
sin lottt få huvudgården med där förvarade samlingar. Om denna del
överstiger värdet efterträdarens lott, får han lösa egendomen medav pengar.
Finns det särskilda regler i ñdeikommissurkunden vad gäller vidom som
upphävande, gäller i princip dessa 7-10 §§.

Rättigheter och förmåner, pension, tillkommer någont.ex. enligt fi-som
deikommissurkunden består i princip. Efterlevande make kan sitta kvart.ex.

det finns sådan föreskrift, måste i sådantom fall avstå frånen men en even-
tuell rätt del i egendomen l 1-14 §§.att ta

Nyttjanderättsavtal, inte huvudgården, gäller i princip ocksåsom avser
den innehavaren. Dock kanmot avtalet under vissa betingelsernye sägas upp

denne inom månader från tillträdet 15 §.av sex
Större jord- eller skogsegendomar har sådan storlek, belägenhetsom en

eller beskaffenhet i övrigt deras bevarande enhetatt betydandeärsom en av
allmänt intresse, kan enligt regeringens bestämmande lösas ellerstatenav en
kommun. Ersättningen bestäms enligt expropriationslagen 16 §.

Inlösensmöjligheten för de jord- ochstörre skogsegendomama avseddär
endast för kunna hålla egendomaratt starka allmännanär intressensamman
talar för detta. Lösenrätten kan utövas för sågverkäven och träindustrian-
läggningar, däremot inte för lös egendom prop. 154. Beslut inlösens. om
måste fattas innan awecklingen förklaradär avslutad prop. 182.s.

En lösenrätt finns också för samlingar möbler, tavlor, böcker ellerav
andra föremål särskilt kulturhistoriskt värde. För förebyggaav sådanaatt att
samlingar får försämrad vård, skingras eller bortflyttas, får regeringen besluta

eller kulturvårdande institutionatt staten löser in dem. Viden tvist lösen-om
fråganavgörs enligt lagen skiljemän,summan, varvid dock inlösarenom

skall för ersättning skiljemännen och betalasvara skäliga kost-motpartens
nader för förfarandet 17 §.
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skall där-kulturföremål. Detenstakaoch intesamlingarLösenrätten avser
156. Beslutsamling prop.delundantamöjligt oms.att av enemot envara

avslutad. Lösen-förklaratsavvecklingenfattas innanmåsteinlösen vara
Någotmarknadsvärdet.tillhänsynmedprincip bestämmasiersättningen bör

183.nödvändigt prop.inteharstadgande härom ansetts s.
i skildaaktualiseratssamlingar harförlösenrättBestämmelsen sam-om

inte utnyttjats.hittillsmanhang, men
Fideikom-nämnd,särskildmedverkanunderskerAvvecklingen av en

Fidei-Kammarkollegiet.tillknutenadministrativtmissnämnden, ärsom
ñdeikommissurkun-förlängningfrågorskall utredakommissnämnden avom

samlingarochskogsegendomarjord- ochinlösentillämpning, störredens av
18 §. Nämndenfrågorspeciellavissakulturhistoriskt värdesärskilt samtav

rådgivning.främja awecklingenskall dessutom genom
ñdeikomissegendomenbetraktasfideikommiss upphör, ettNär somett

haft egendomhadessutomkaninnehavarenavlidne22 §. Densärskilt bo
Fidei-dödsbo.vederbörandesdå iingårñdeikommisset; denutanför eget

förvaltningtillavträdasFideikommissnämndens begäranpåkommissboet kan
24 §.reglerärvdabalkensenligtboutredningsmanav

vidförbudmeddelaFideikommissnämndenavvecklingstiden fårUnder
träd-byggnad, ändraflyttaellerändratillstånd riva,nämndensvite att utan

särskiltsamlingbottflyttaellerskingraparkanläggning ellerellergård aven
§.värde 27kulturhistoriskt

liknande befo-dehänvisning tillundertillkommitbestämmelse harDenna
meddelaMöjlighetenbyggnadsminnesförklaring.vidfinns attgenheter som

aktuell ellerbyggnadsminnesförklaring äroberoendedockförbud är av om
föremål.lösasamlingfast egendomsåvälomfattaFörbudet fårinte. avsom

uppkommit prop.harförstinlösenfråganågonfordras inteDet att om
tillämpats.aldrigBestämmelsen har190.s.

Överlåtelse ellerutbetalande legatskifte,fideikommissegendom, avav
medgivandeskefår inteändarnålsbestämmelseverkställande utan rege-avav

medgi-företasRättshandlingarFideikommissnämnden.ringen eller utansom
28-30 §§.ogiltigavande är

fideikommiss-tillstånd överföraregeringensmedmöjlighetLagen attger
fi-ellerinnehavarenantingenkanaktiebolag. Detta görasegendom till avav

kan i sådanaFideikommissboetavvecklingen.ledideikommissboet, ettsom
Övriga sinadå fådelägare kanefterträdarenföreträdas utärenden ensam.av

ochregeringenfastställdskallBolagsordningenaktier.i formlotter avvaraav
harBestämmelserna31-34 §§.medgivanderegeringensinte ändrasfår utan

fall.utnyttjats i 14
intressenade allmännabolagsbildningreglerna ärsyfte medEtt attom

efterskekanavvecklingen. Dettaeftertillgodoses attskall kunna även genom
prop.bolagsordningeniintasbestämmelserlämpadeomständigheterna

till-regeringensin reglerdärförbörbolagsordningen151. I atttas oms.
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stånd fordras för överlåtelse fast egendom eller likvidation bolaget.av av
Likaså bör det där föreskrivas hembudsskyldighet vid överlåtelse aktier iav
bolaget prop. 155.s.

Lagen innehåller slutligen särskilda bestämmelser och ansvarsbestämmel-
35-39 §§.ser

2.3 Kulturföremâl

Begreppet kulturföremål kan definieras på olika I lagen 1988:950sätt. om
innebördkulturminnen KML har det viss i 5 kap. med dessm.m. regleren

vilka föremål inte får föras från Sverige tillstånd,om ochsom ut utan en an-
innebörd i 6 kap. där EG:s direktiv återlämnandenan kulturföremål harom av

införlivats med svensk Den innebördrätt. i allmänhet används i dettasom
betänkande föremål, förär vilka gäller särskilda regler på grund derasav
kulturvärde.

2.3.1 Fornfynd

I 2 kap. KML regleras hur det skall förfaras med fomfynd. Fomfynd fö-är
remål saknar ägare de hittasnär och antingen 1 påträffassom i eller vidsom

fast fornlämning och har samband med denna, elleren 2 påträffas under
andra omständigheter och kan minst 100 år gamla 2 kap. 3antas §.vara

En grundförutsättning sålunda föremåletär saknar I vissaägare.att sam-
manhang det tänkbartär föremåläven äldre 100att är år kanän ha nutidasom
ägare, Det kan också tänkast.ex. försäkringsbolag förvär-genom arv. att ett

äganderätten gångvat ha betalat ersättning tillatt dåvarandegenom en ägaren
eller dennes rättsinnehavare, efter skeppsbrott.t.ex. ett

De båda kategorierna fomfynd skiljer sig beträffande upphittarens rätt.
Fomfynd under 1 tillfaller 2 kap. 4 § första stycket.staten Det betyder att

automatiskt får äganderättstaten till sådant föremål i och medett det hittas.att
Fomfynd under 2 tillfaller däremot upphittaren. För vissa fynd dettaav

slag gäller dock upphittaren skyldigär erbjudaatt lösa fyndet.att staten att
Det gäller föremål helt eller delvis består guld, silver, koppar,som bronsav
eller legering med koppar ädelmetallfyndannan fynd består tvåsamt som av
eller flera föremål kan ha blivit nedlagda tillsammansantas depåfynd;som
2 kap. 4 § andra stycket. i

Den påträffat föremål skall tillfallasom ett eller hembjudassom ärstaten
skyldig anmäla fyndet. Hanatt också skyldigsnarast är kvitto lämnaatt mot

fyndet 2 kap. 5 §.ut
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inlösenbeträffandebeslutanderättRiksantikvarieämbetet utövar avstatens
med beloppskall utgå ärInlösenersättningupphittare.frånfornfynd ett som

dock lägstädelmetallfyndförbeskaffenhetfyndetstillskäligt med hänsyn
Riksantikvarie-fårersättningefter vikt. Förutommetallvärdet112,5 % av

ämbetet16 §. Beslutar2 kap.särskild hittelönockså besluta attämbetet om
dis-frisedanupphittaren, ärtillåterställasskall detfyndet, attinte lösa som

det.överponera
och vidarehos Länsrätten,får överklagashittelönersättning ochBeslut om

24 §.2 kap.tili Kammarrättenprövningstillståndmed ——
Riksantikvarieämbetetbrukarinlösenfråganmed prövas,sambandI att

till fyndetDärmed rättfyndfördelning. avgörsockså besluta statensomom
tillfreds-föremåletvårdaåtar sigöverlåtas till ettskall attett museum som
till någotskeröverlåtelsenförutsättning§. Under2 17ställande kap.sätt att
ägande-detklarlagt ärtorde detstatligt, attän ett varanumeraannat museum

135.1987:9DsUöverförsrätten s.som
sig ellertillägnastraffsanktionerade. AttfornfyndBestämmelserna ärom

förskyllafornfynd kanellerändraskada,förvärva,eljest gömma, avyttra
fyra år. Enbartibrott högstvidellermånaderfängelse i högst grovtsex —-

månaderi högstfängelseellerföranleder böter,anmälanförsummad sexen
ocksåföremål för brott kanvaritFornfynd§§.och 21212 kap. soma

22 §.2 kap.tillfallaändå skallintedetförverkas, staten aom
regler-överträdelsertillämpliga påpreskriptionsreglerBrottsbalkens är av

ägande-inteuppfattningsvenskenligtpreskriberasfomfynd. Däremotomna
från fornläm-fornfyndanspråkfortsättaalltsåStaten kan görarätten. att

behållitdenåtalspreskriptionförtidenefter det gentemotningar även somatt
anmäla det har löptfyndsådant ut.attutanett

generelltfomfyndförenligt KMLexportillståndsökaskyldighetNågon att
före-någonfornfynd falla inomenstakakanföreskrivits. Däremothar inte

förgällerför utförsel. Dettillståndspliktomfattasmålskategori t.ex.avsom
fyndtyperför speciellamedaljerochädelmetallföremål utom t.ex.samtmynt

avsnittvidareskyddsvapen seegenskapi dessstridsyxa sten, avaven
2.3.3.

inventarierKyrkliga2.3.2

Inventarierinventarier.kyrkligaförtill skyddfinns reglerKML4 kap.I av
kyrkligellerkyrkobyggnadtillvärde, hörkulturhistoriskt annanensom

§64 kap.vårdas välförvaras ochskallbegravningsplats,ellerbyggnad
förvaltningstår underi domkyrkorförsamlingvarjeKML. I egensamt som

kulturhistorisktinventarierkyrkligaförteckningfinnasskall det över aven
förvaltas någonföremål ellerförteckningen skall ägsIvärde. ett avanges om
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församlingenän eller domkyrkan eller det förvaras på någonannan om annan
plats i kyrkan 4 kap.än 7 §.

Vad konkret med kyrkliga inventarier har exemplifierats i 19 §som avses
förordningen 1988:1188 kulturminnen KMF. Dit hör bl.a. äldreom m.m.
skrudar, rökelsekar, kärl, böcker, altartavlor, kors och krucifix, dopfuntar,
andra målningar och konstarbeten, avlatsskrin, förvaringskistor, fattigbössor,
ljuskronor och ljusstakar, epitañer, vapensköldar, banér, sorgfanor, vapen,
rustningar, votivskepp, kyrkklockor, musikinstrument vissa äldresamt grav-
vårdar.

Den generella vårdplikten och skyldigheten uppföra kyrkliga inventarieratt
på förteckning gäller såväl för föremål kyrkan församlingenägssom av

Denenskilda eller släkter. enskilda äganderätten kansom omfattaav personer
föremål t.ex.vapensköldar, banér och sorgfanor och liknande föremålsom

kvarblivit i kyrkan efter begravning ha donerats.som Däremoten utan att är
de skyldighetenprivatägda föremålen undantagna från söka tillstånd föratt
vissa åtgärder. Sådan skyldighet föreligger för avyttring, avförandeannars
från förteckning, reparation ellerstörre ändring flyttning föremåletsamt av
från den plats där det sedan gammalt hör hemma 4 kap. 9 §.

Länsstyrelsen får besikta kyrkliga inventarier och besluta föremål skallatt
på förteckningen. Vid allvarligtas skaderisk får länsstyrelsenupp även ta

hand föremålet eller skydda det på i samrådsätt med kyrkan. Omom annat
föremålet någonägs enskild, skall samråd skeäven med denne 4 kap.av
10 §.

någonKyrkliga inventarier inte underkastadeär generell tillståndsplikt vid
Huruvida tillståndsplikt föreligger för sådantexport. föremål avgörsett av om

föremålet tillhör någon de tillståndspliktiga kategorierna enligt 5 kap. KMLav
och 28 § KMF, vidare avsnitt 2.3.3.se

2.3.3 Utförsel vissa kulturföremåläldreav

Som finns inämnts 5 kap. KML bestämmelser tillståndsprövning vidom ex-
vissa äldre kulturföremål. Bestämmelsernaport sikte både påav svenskatar

kulturföremål och på vissa utländska.
Med svenska kulturföremål föremål eller kanäravses som antas vara

framställda i Sverige enligt landets den juligränser l 1986 eller i ett annat- -
land svensk. Utländska kulturföremål framställda iärav land,en ett annat av

än svensk 5 kap. 2 §.annan en
5I kap. 3 § tillstånd krävs för föremålskategorierattanges export av som

räknas i 4 och §§.5upp
I 5 kap. 4 § räknas vilka svenska kulturföremål tillstånd krävsupp som

för. Sammanfattningsvis fyra huvudkategorier.anges
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föreframställtshandskrifter harochbilderskrifter, kartor,Trycktal som
värde.utförseltillstånd,1600 kräverår oavsett

angivnavissatillståndsplikt förockså närmaregällervärdegräns2 Utan
fajanser, musik-signeradeoch skrin,speglarmöbler,föremål,folkliga ur,

100 år gamla.de änärinstrument samt mervapen, om
Åldersgränsen skulp-inkl.bildkonstockså för verk100 år gäller3 av

och vävdaljuskronorliksom förädelmetall,och verkkonsthantverktur, av
värdeföremål harhär endastgällertillståndsplikten ettsomtapeter, men

000 kr.50överstigande
värdegräns50 år ochpååldersgränshar, medSlutligen4 omenen

handskrivnaföremål, vissasamiskatillståndspliktiga2 000 kr, angettssom
tekniska modellerbilderochanteckningarhandritadeeller samt m.m.

haföremålet kantillståndspliktkultwförerrtål gällerutländska antasFör om
00050 kr. Dess-värdehar1840 och detföre år överSverigekommit till ett
kategorierna:§ uppräknadei 5någon detillhöraföremåletmåste avutom

skulpturerteckningar,målningar,musikinstrument, samtmöbler, vapen,ur,
och vävdaljuskronorädelmetall jämtekonsthantverk eller tape-alstervissa av

ter.
undantagnaädelmetall,tillverkade idemedaljer ärochMynt är, oavsett att

tillståndsplikt.från
kap.tillståndspliktiga föremål 5delarförgällerTillståndsplikt även av

6 §.
omfattasi sigföremålettillstånd,intesituationer krävs ävenvissaI avom

förhantillståndinteföremålsSålunda behöver ägare uttillståndsplikt. ett om
sigbosättaland förflyttar tillhansamband medi attföremålet annatettatt

bosattutomlandstill någonutförseltillstånd förkrävshellerdär. Inte person
bodelning.ellerföremålförvärvat testamenteett arv,genomsom

offentlig institutionförsföremåltillståndkrävs inteVidare utett av enom
underkulturverksamhet,offentligförprivatpersonliknande, ellereller enav

lik-Sverige. Entillbaka tillskall förasföremåletfalleni bådaförutsättning att
varvid detfrån utlandet,inlånatstillfälligtföremåldåsituation dennande är ett

§.utförsel 5 kap. 7förtillståndkrävs någotinte heller
föremålskall ärdettillståndsplikten prövasförGrunden är ett avatt om

Tillstånd skall§.5 kap. 1kulturarvetnationellaför detbetydelse ges,stor
Även betydel-dennaföremålet harbetydelse.sådanföremålet inte har omom

5 kap.institutioners förvärvutländskaför möjliggöratillståndfår attgesse,
8 §.

Riksantikvarieämbetet,biblioteket,Kungl.Tillståndsfrågoma prövas av
tillstånds-NordiskaStiftelsenellerStatens konstrnuseerRiksarkivet, museet

synnerliga skälfår tillstånd,Regeringen9 §.kap.myndighetema, 5 omge
ikulturarvetnationellaför det ärbetydelseföremål harföreligger, storatt ett

dispensbefogenhet16 §. Regeringenshinder 5 kap.inte någotsådana fall
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har ha betydelse bl.a. för fall ekonomisktangetts trångmål eller förav att
möjliggöra gåvor till utländska prop. 198485: 179 23.personer s.

Ansökningsförfarandet tillgår så ansökningar in till Riksantikvarie-att ges
ämbetet. Om ansökningen skall sakprövas tillståndsmyndighet,av en annan
lämnar Riksantikvarieämbetet den vidare dit.

I 23-28 §§ KMF har regeringen bestämmelser vilka ansökningargett om
skall vilkenprövas tillståndsmyndighet. Bestämmelsernasom kanav sam-

manfattas så Kungl. biblioteket frågoratt prövar tryckta skrifter, kartorom
och bilder icke tryckt litterärt material härrör frånsamt författare ochsom ton-

Riksarkivetsättare. frågorprövar övriga handskrifter handritadeom samt
kartor och bilder. Nordiska utförselfrågorprövar svenskamuseet rörsom
folkliga föremål, möbler, speglar och skrin, signerade fajanser, musik-ur,
instrument, samiska föremål tekniska och vetenskapliga föremål.vapen, samt
Statens konstmuseer frågorprövar rörande motsvarande utländska föremåls-
kategorier dessutom frågor bildkonst inkl.samt skulptur, konsthant-om
verk, ljuskronor och vävda såväl svenska utländska.tapeter, Riksantik-som
varieämbetet prövar närmare uppräknade föremålstyper härrör frånsom en
kyrkobyggnad, kyrklig byggnad eller begravningsplats häri landet.annan

För Nordiska inte myndighet,är gällermuseet, förvaltnings-som en att
lagen 1986:223 skall tillämpas i tillståndsärenden 5 kap. 13 § KML.

Med stöd bemyndigande i KML och KMF har Riksantikvarieämbetetav
fastställt föreskrifternärmare KRFS 1989:15 för ansökningsförfarandet.
Ansökan skall sålunda på fastställtgöras blankettset. Varje ansökan fårett
omfatta endast föremål, eller föremålett naturligutgören grupp av som en
enhet. För varje ansökan skall betalas ansökningsavgift 200 kr. Omen om
ansökningsavgiften efter påminnelse inte betalas, ansökningen inte tilltas upp
prövning.

Av KML framgår två fotografier i regel skall fogas tillatt ansökningen
5 kap. 12 §.

Ansökningsblankettsetet så utformatär tillståndsbeslutet kan tecknas di-att
rekt på exemplaren, varvid i förekommandeett fall fotografiernaav ett av
skall fästas detta.

Ett avslagsbeslut meddelas på det tillståndsmyndighetensätt finner
lämpligt. Beslutet får överklagas hos Länsrätten i Stockholm 5 kap. 15 §.
Prövningstillstånd krävs för därefter överklaga till Kammarrättenatt i Stock-
holm. Andra beslut avslagsbeslutän tillståndsmyndighet har meddelatsom en
enligt 5 kap. KML får inte överklagas.

När kulturföremålet förs landet skall tillståndsbeslutet uppvisasut förur
tullmyndighet. Denna förser beslutet med anteckning utförseln,en om var-
efter beslutet återställs till den för föremålet 8 § KRFS 1989: 15.utsom

I 5 kap. 17 § KML erinras bestämmelser för olovligattom om ansvar ut-
försel kulturföremål och för försök därtill finns iav lagen 1960:418 om
straff för varusmuggling.
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EG-förordningarna2.3.4 kulturföremålexportom av

Europeiska gemenskapernas råd den 9 december 1992 förordningantog en
EEG 391192 kulturföremål rådsförordningen. Kommis-exportnr om av
sionen har därefter, den 30 1993, antagit förordningen EEG 75293mars nr

verkställighetsföreskrifter till rådets förordning EEG 391192om nr om ex-
kulturföremål kommissionsförordningen. De sammanhängandeport av re-

gelverken har i kraft den 1 april 1993trätt har viss retroaktiv verkan i detmen
tidpunkten den l januari 1993 avgörande for tillämpningenär vissaatt av ar-

tiklar.
Båda förordningarna har blivit direkt tillämpliga i Sverige i och med med-

lemskapet i EU.
Samband med rådsförordningen har rådets direktiv 937EEG den 15av

1993 återlämnande kulturföremål olagligen förts bort frånmars om av som en
medlemsstats territorium, vidare avsnitt 2.3.5.se

Med kulturföremål enligt rådsförordningen föremål i bi-avses som anges
laga förordningsbilagan. Denna så inte helt identiskär medgott som, men
motsvarande bilaga till det Omnämnda direktivet. Det betyder praktisktovan

föremål finns i bilagan olagligen har förts frånbort med-att ettom som en
lemsstat till blir denna berörd på det dels före-sättetstaten annan, attsenare
målet med stöd direktivet kan komma återlämnas därifrån, delsattav att
föremålet inte därifrån får till tredje land yttreöver gränsen grän-exporteras
sen licens enligt förordningarna.utan

För de flesta föremålskategorierna i bilagan gäller vissa ålders- och värde-
degränser, angivna i ECU den 1 januari 1993. Iden svenskasenare per ver-

sionen har beloppen räknats till kronor och beloppsgränserna ligger fast,om
valutakursförändringar.oavsett

De nämnda EG-reglema innehåller inga definitioner vad kultur-ärav som
föremål enligt något lands uppfattning sitt kulturarv. hellerInte finns nå-om

normering begreppet nationella skatter konstnärligt, historiskt ellergon av av
arkeologiskt värde, vilket den iär används artikel 36 Romför-term som av
draget för medlemsstaterna får tillämpa handels-att typange en av varor som
restriktioner för. Finns föremål nationalskatt enligtär visstett ettsom en
lands mening också i förordningsbilagan och tillämpliga ålders- ochär värde-

passerade, trädergränser de andra medlemsstaternas skyldighet detatt ge
första landet bistånd enligt gemenskapsreglerna i funktion. Tillhör föremålet
däremot inte kategorierna på listan, kan det likväl nationalskatt,vara en vars
utförsel i och for sig kan förbjudas, utförseln berörs då inte demen av ge-

reglerna artikel 2 punkt 4.mensamma
Tennen utförsel denöver medan utförselgränsen,export yttreavser en en

till medlemsland benämns avsändande.ett annat
artikelI 2 rådsförordningen föreskrivs kulturföremålav att export utan-av

för gemenskapens tullornråde kräver uppvisande exportlicens. En sådanav en
får utfärdas behörig myndighet i den medlemsstat på territorium72 av en vars
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1993, ellerbefann sig den januaridefinitivt 1kulturföremålet lagligen och -
påmyndighet i den medlemsstatbehörigtidpunktervid varsenavsenare -

definitivtefter lagligt ochbefinner sig antingenkulturföremåletterritorium av-
tredje land, eller efterimport frånmedlemsstat ellersändande från en annan

export frånlagligt avsändande lästredje land efteråterinförsel från ett en
medlemsstat till det landet.

för arkeolo-exportlicensavstå från krävamedlemsstat kanbehörigEn att
begränsatföremålenomfattas bilagan,kulturföremål ärgiska avomavsom

inte direktförutsatt de kommervetenskapligt intresse ocharkeologiskt eller att
i medlemsstatarkeologiska platsereller fomfynd ellerfrån utgrävningar en
2 andra stycket.laglig artikel 2 punktmarknadenderas förekomstoch är

hittills inte gjort detta.Sverige har
meningrådsförordningensför kulturföremål iExportlicens får vägras som

konstnärligt, histo-skyddar nationella skatteromfattas lagstiftning avsomav
skallOm det behövsmedlemsstat.värde i berördarkeologisktriskt eller en

behörig imyndighetkontakt med denbehöriga myndigheten ärden ta som
artikel 2kulturföremålet kommeraktuellafrån vilket detden medlemsstat

stycket.tredje och fjärdepunkt 2
2 punkt 3.gemenskapen artikelgäller inom helaexportlicensEn

be-förteckningkommissionen medskall förse överMedlemsstaterna en
publicera Offl-förteckningen iskalloch kommissionenhöriga myndigheter

3.ciella tidningen artikel
behörigt godtauppvisas för det tullkontorexportlicens skall ärEn attsom

behörigaantaletfår begränsaartikel 4. Medlemsstaternatulldeklarationen
kommissionen häromunderrättakulturföremål och skalltullkontor i fråga om

artikelOfficiella tidningen 5.för publicering i
tillämpningbestämmelserRådsförordningen innehåller därutöver avom

6. Komrnis-artikeltullsamarbete och sekretessEG-regler i frågaandra om
för medlemssta-företrädarekommitté bestårskall biståssionen som avav en

Kommitténordförande.kommissionenföreträdare föroch harterna somen
åtgärder.kommissionen förslag tillföreläggaskall granska tillämpningen och

och under-kommitténs yttrandenhänsyn tillKommissionen skall störstata
artikel 8.beaktatspå vilket yttrandet harkommitténrätta sättom

för medlemsstaternaockså förpliktelseRådsförordningen innehåller atten
överträdelse förordningen.tillämpas vidde påföljder skallbesluta avom som

bestämmel-efterlevnadentillräckliga för främjaPåföljdema skall att avvara
artikel 9.serna

åtgärdermedlemsstatemasskall hållas underrättadKommissionen en-om
vidarebefordras till de andraskallrådsförordningen och informationenligt

förkommissionen framläggatredje år skallmedlemsstaterna. Vart rapporten
rådsförordningens effektivitetRådet skall efter år granskaEU-organen. tre

Särskilt skallnödvändiga ändringar.kommissionenoch på förslag göraav
artikel 10.förordningsbilagan reviderasvärdegränsema i
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Kommissionsförordningen innehåller bestämmelser förfarandet förom an-
sökan inklusive detaljreglerlng det licensfonnuläret. Denen av gemensamma
myndighet behörig licens skall behållaär exemplar formu-attsom ettge av
läret. Till tulldeklarationen skall fogas två exemplar. återställsDet efterena
kontroll och anteckning till eller ombud. Detexportören andraexportenom
skall via det tullkontor där faktiskt sker också tillställas exportörenexporten
eller ombud, i sin skall återställa exemplaret till den myndighettursom som

licensen. Kostnaden för dokumentation, fotografier och för eventuelltgett ett
företeende för behörig myndighet skall bäras sökanden artiklarna l-8.av

I artikel 9 finns viktiga materiella bestämmelser. licensEn giltig högstär
tolv månader från utfärdandedatum. Om ansökan tillfällig licens, kanen avser
den behöriga myndigheten fastställa frist, inom vilken kulturföremåleten
skall återinfört i den utfärdande medlemsstaten. Outnyttjade, förfallna li-vara

skall återställas till den utfärdande myndigheten.censer

Ãterlämnande2.3.5 kulturföremålav

Till följd EES-avtalet har Sverige införlivat rådets Omnämnda direktivav ovan
937EEG återlämnande kulturföremål. Lagstiftningen prop.om av
199495:74, KrU6, rskr. 100, SFS 1994: 1523 har tagits in 6 kap.som
KML och också föranlett ändringar i SFSKMF 1994:1524.

De reglerna innebär i korthet kulturföremål efter utgångennya att ett som
1994 olagligt- dvs. i strid med landets exportregler har bortförts frånav en-

ingår i EES medlemsstaterna i EU Norge, Island och Lichten-stat samtsom
stein och finns i Sverige, begäran skall återlämnas till densom staten

§.1
Med kulturföremål föremål betraktas nationalskatt enligtavses som som en

artikel 36 i Romfördraget och tillhör någon de kategorier finns isom av som
bilagan till lagen. Denna bilaga så identiskär med bilagan till råds-gott som
förordningen kulturföremål, avsnitt 2.3.4. Med kulturföre-exportom av se
mål föremål inte finnsäven i bilagan, integreradär delavses som men som en

inventariema hos kyrklig institution eller integrerad del offent-av en en av en
lig samling och i inventarieförteckningenär hosupptagen ett ettmuseum, ar-
kiv eller bibliotekssamling 6 kap. 2 §.en

Den återkrävande får väcka talan vid allmän domstol tingsrättstaten en
den innehar föremålet i Sverige. Sådan talan skall väckas inom årmot som ett

från det den återkrävande fick kännedom föremålet finns, dockstaten om var
30 år från den olagliga bortförseln. Föremål från offentliga och kyrkli-senast

samlingar får dock återkrävas inom år 675 kap. 4 6och §§.ga
Tingsrätten får besluta säkerhetsåtgärder enligt rättegångsbalken beträf-om

fande föremålet 6 kap. §. Om5 föremålet skall återlämnas den inne-är som
har föremålet berättigad till ersättning den återkrävande inneha-74 staten,av om
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visat vederbörlig och uppmärksamhet vid anskaffandet fö-varen omsorg av
remålet och i fråga hur föremålet förts bort från återkrävandeden staten.om
Den förvärvat föremålet eller gåva berättigadärtestamentesom genom arv,
till ersättning endast den föremålet förvärvats från skulle ha varit det.om som
Ersättningsfrågan skall i målet återlämnande 6 kap. §.7avgöras om

Riksantikvarieämbetet central myndighet för frågor återlämnandeär om
Ämbetet31 § KMF. får därmed hos tingsrätten begära tillstånd att genom-

föra undersökning hos någon för söka efter olagligt bortfört kultur-att ett
föremål. Om föremålet påträffas, får Omhändertagandetdet omhändertas. kan

vid tingsrätten 6 kap. 8-13 §§. Kostnaderna för förfarandet får iprövas hu-
vudsak den återlcrävande för 6 kap. 16 §§.15 ochstaten svara

Frågor äganderätten till återlämnat föremål enligt den åter-avgörsettom
krävande lag 6 kap. §.17 Det betyder beslut återlämnandestatens att ett om
inte påverkar äganderätten; den kan mycket väl bli kvar hos den person som

Åfår avstå från möjligheten inneha föremålet i Sverige. andra sidan detäratt
också fullt tänkbart enligt svensk erkänns pårätt ägareatt en person som som
grund godtrosförvärv kan komma förlora sin äganderätt vidt.ex. attav en
bedömning i land inte erkänner godtrosförvärv. De svenska reglernaett som

godtrosförväw har nyligen Godtrosförvärvsutredningen Juöversettsom av
1993:11 avlämnat betänkandet SOU 1995:52 Godtrosförvärvsom av
stöldgods.

2.3.6 Unescoöverenskommelsen import material förom av
undervisning vetenskapliga och kulturellasamt ända-
mål

Sverige ratificerade 1952 år 1950den i Florens generalkonferensUnescosav
överenskommelsen import material för undervisningantagna samtom av ve-

tenskapliga och kulturella ändamål.
I överenskommelsen åtar sig de kontraktsslutande inte tullstaterna att ta ut

eller andra avgifter vid, eller i samband med, import särskilt angivnaav varu-
Staterna skall bevilja införsel utbyteoch angivna artiklar och pågrupper. av

allt underlätta införsel för offentliga utställningar.sätt Så långt möjligt åtar sig
också främja fn omsättning material för undervisningstaterna att samtav ve-

tenskapliga och kulturella ändamål.
De införsel inte får hindras eller beläggas med tull ellervarugmpper, vars

andra avgifter angivna i bilagorna A-E till överenskommelsen. bilaga Aär I
återfinns böcker och andra publikationer, manuskript, kartor rit-ochnoter,
ningar. bilagaI B följande kategorier konstverk: målningar ochupptas av
teckningar, grafik, skulpturer, samlarföremål föravsedda gallerier, museer
och andra offentliga institutioner, samlingar och samlarföremål inom veten-
skapliga discipliner anatomi, zoologi, botanik, mineralogi, paleontologi,som 75
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arkeologi och etnografi antikviteter, förståsvarmed föremål ärsamt som mer
100 år gamla. En generell förutsättning för handelshinder inte skallän att an-

i frågavändas konstverk importen inte sker för forsäljningsändamål.är attom
bilagorna C-DI audiovisuella material, vetenskapliga instrumentupptas
hjälpmedel för synskadade.samt

2.4 Skatteregler förbetydelse kulturegendomar ochav
kulturföremål

Skatteförhållandena för innehavare kulturegendomaf varierar naturligtvisav
beroende på vad frågaslags egendom det vilken verksamhet be-är om, som
drivs, i vilken form verksamheten organiserad och skall beskattasär vem som
for förvärvskällan: fysisk eller juridisk På vissa kulturegendo-en en person.

bedrivs kanske ingen verksamhet sådanaalls, bostäder förärt.ex.mar som
familj,och hans avstyckad mangårdsbyggnad. På andraägaren t.ex. en sam-

näringsverksamhet med uppgiften också bereda förbostad ägaren,attsas en
bondgård eller herrgård. På vissa slutligen ingår kulturegendoment.ex. en

ekonomisk belastning i näringsverksamhet, ned-närmast t.ex.som en en en
lagd tillverkningsenhet inom industrikoncern. De ekonomiska förutsätt-en
ningarna för vårda och underhålla egendomen kan mycket olika.att vara
Syftet med detta avsnitt förredogöra de gällande skattereglernaär närmast att
i den mån de kan bedömas påverka förutsättningarna för vanligen förekom-
mande slag kulturegendomar.av

2.4.1 Inkomstbeskattningen

Kommunal inkomstskatt betalas fysiska och dödsbon och utgårav personer
för inkomst näringsverksamhet inkomst tjänst.ochav av

Statlig inkomstskatt betalas fysiska och dödsbon för inkomstav personer
näringsverksamhet och tjänst fördärutöver inkomst kapital.samtav av av

Juridiska dödsbon betalar statlig inkomsskatt för inkomstutompersoner av
näringsverksamhet.

Den innehar fastighet med frdeikommissrätt inkomstbeskattassom en som
fastigheten. Enligt lagen 1963:587 inkomstbeskattningägare fi-av om av

deikommissbo sådant bo i beskattningshänseendeär ett attm.m. anse som
oskiftat dödsbo, vidare nedan.se

skattepliktiga inkomster kan uppkomma den skattskyldiges egetgenom
arbete och försäljning tjänster. Ocksåoch avyttringgenom varorav genom av
kapitalet i verksamheten kan skattepliktiga inkomster uppkomma vilka beskat-
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såvälbeskattasRealisationsvinsterrealisationsvinst.reglernaenligttas om
bostadfalleti det närnäringsverksamhet,inom t.ex. ensenareutomsom en

lösöretillgångförsäljs eller avyttras.en

Bostadsbeskattningen

åstadkommaskattereform1991 årsmedmålsättningarnaEn att envarav
privatbostadsfastigheteridelades inFastigheterbostadsbeskattning.neutral

in-beskattasnäringsfastighetInkomsternäringsfastigheter.och somenav
privatbostads-eventuell inkomstnäringsverksamhet, medankomst av enav

statligt.endastkapital, dvs.inkomstbeskattasfastighet avsom
inrättadesmåhussammanfattningsvisräknasprivatbostadsfastigheterSom

definitionerenligt detomtmarkmed närmaretvå familjerför tilltill bostad en
betraktas1979:1152. Sålunda ävenfastighetstaxeringslageniangessom

Somprivatbostadsfastigheter.jordbruksfastigheterpåtaxeringsenheter som
används,väsentlig delellerövervägandetillsmåhusprivatbostad räknas som

förfritidsbostadellerboendeföranvändaseller är permanent somavsett att
förutsättningar räknas ävenmotsvarandefamilj. Undereller dennesägaren

vidFörhållandenaprivatbostad.liknandeochbostadsrättslägenheter ettsom
privatbo-skall räknasför bostadenavgörandeutgångkalenderårs är somom

forfordröjningsreglervissafinnsnäringsfastighet. Detingå istad eller om-
beskrivas här.behöverklassiñcering, intesom

beskattasprivatbostädertillhänför sigföljd inkomsterEn en-att somav
utgifterförfår äravdrag endastkapital görasinkomst ärdast somattavsom

förvalt-tomträttsavgäld ochinkomstslag, dvs.till ränta,hänförliga samma
reparations- ochförintefår avdragandra 0rd görasningsomkostnader. Med

medförde ändring ipunktpå dennaSkatterefonnenunderhållskostnader. en
föravdragsrättförlorade denjordbruksföretag,ibostäderfråga somom

verkningarnanegativafunnits dittills. Dekostnadernyssnämnda avsom
beskrivits bl.a. ilandet harprivatbostäderskattereformen för beståndet av

framladeskulturmiljöer. I1991:64 Att förvaltaSOU rapportenrapporten
skullemangårdsbyggnadervärdefullakulturhistorisktinnebärandeförslag att

återinfördmedföraskullevilket i sinnäringsfastigheterhänföras till tur av-en
bostadsförmån.fördeklareraskyldighetochdragsrätt atten

46 §§i 5 ochtaxering har1995 årsgången vidtillämpning förstaMed
privatbostä-1928:370 införts regler ägarekommunalskattelagen ger avsom

pri-skall beskattasbostadeni frågavalfrihetlantbruksenheterpåder somom
storleksmåhusetsförutsättningnäringsfastighet. En ärvatbostad eller att

1930.förenybyggnadsåroch det harminst 400 kvadratmeteruppgår till
fårnäringsfastighet detbostadenbeskattningväljerOm ägare somaven

påförasbostad skallfriFörmånsvärdekonsekvenser.följandebl.a. somav
kommunalskatte-§enligt 42bostadsförrnånenVärderingenintäkt. görsav

199394:91kallhyra. IJämförelsen börpris.enligtlagen 77prop.ortens avse
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22 framhålls utgångspunkten därutöver bör individuell bedöm-atts. vara en
ning inte enbart grundas på bostadens Försäkringsersättning försom yta.
skada på mangårdsbyggnaden blir också skattepliktig och bränsle föruttag av
uppvärmning denna beskattas. statsbidrag, för byggnadsvård ellerav t.ex.

kulturmiljövård, torde också bli skattepliktiga.annan
Avdrag medges för löpande driftskostnader inkl. kostnader för reparatio-
och underhåll. Utgifter för anskaffande byggnaden till- ochner samtav om-

byggnad dras årliga värdeminskningsavdrag. Räntor avseendeav genom
skuld nedlagd i mangårdsbyggnaden avdragsgilla i inkomstslagetär närings-
verksamhet. Detta innebär reduktion skatt andra inkomstslag vidatt motav
underskott ofta inte möjlig. Vidare innebärär beskattning näringsfastig-som
het egenavgifter utgår. frågaI fastighetsskatten blir det ingenatt belopps-om
mässig sldllnad, denna skatt avdragsgill i näringsverksamheten.ärmen

Reglerna för beskattning realisationsvinst uppkommer vidav avytt-som
ring mangårdsbyggnaden annorlunda jämförtär med privat bostads-av

förbeskattning. Medgivna avdrag värdeminskning återförs till beskattning i
näringsverksamheten. Detsamma gäller avdrag för värdehöjande reparationer

Återlagdaunder det aktuella och femde föregåendenärmast beskattningsåren.
kostnader för värdehöjande åtgärder beaktas vid realisationsvinstberäk-även
ningen.

Avskattningsreglema träder i funktion inte bara då mangårdsbyggnaden
säljs också då den överlåts beneñkt, bodelning och gåva, tillutan genom arv,
någon skall beskattas enligt reglerna för privatbostad. Detsamma gällersom

väljer övergåägaren från beskattning bostaden i näringsverksamhetattom av
till privatbostadsreglema. En sådan övergång kan sig fördelaktig underte

år då bostadsförrnånsvärdet överstiger de avdragsgilla kostnaderna,ett t.ex.
för reparation och underhåll, kalkylen torde alltså i någon mån komplice-men

vissa skall återföras till beskattning.att posterras av
följdEn mangårdsbyggnaden läggs in i näringsverksamhetatt gi-ärav en

vetvis övriga ännu omnämnda regler för beskattning inkomstatt av av- -
näringsverksamhet blir tillämpliga. Om byggnaden bebos den driverav som
jordbruksföretaget torde näringsverksamheten i regel aktivt bedriven,anses
vilket medför egenavgift skall påföras kommunal ochatt utöver statlig in-
komstskatt. Om arbetsinsatserägarens inte uppfyller kraven för aktiv verk-
samhet, denna passiv näringsverksamhet, och egenavgiftenanses ersättssom
då med särskild löneskatt utgår efter lägre procenttal egenavgif-änen ettsom

I båda fallen gäller utgiften avdragsgill.ten. Om tillgångarnaär i för-att
värvskällan beräknade på visst överstiger skuldernasätt uppstår positivtett
fördelningsunderlag, vilket i sin medför enligtägaren reglernatur att om po-
sitiv räntefördelning kan begära överskott i förvärvskällan till viss delatt ett
beskattas inkomst kapital. Skatt på kapitalinkomst utgår endastsom av som
statlig inkomstskatt med 30 %, vilket åtskilligt lägreär den beskattningän

vilar på inkomst näringsverksamhet statlig och kommunal inkomst-som av
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blirfördelningsunderlagetsidanOm å andraegenavgiftlöneskatt.plusskatt
i näringsverksamheten.beskattasviss del underlagetnegativt skall aven

avsättningmöjlighet tillnäringsverksamhetbeskattningVidare vid avges
perio-avsättningen tillMedexpansionsmedel.periodiseringsfond och tilltill

vilketfemårsperiod,underbeskattningen uppskjutasdiseringsfond kan geren
underskottårutjämna överskottdenna tidmöjlighet under mot ettettatten

förasbeskattasmed andra 0rdunder år kanbra resultatEtt attutanettannat.
Medreparationer behöverdyrakommande år, då göras.tillöver t.ex. av-ett

fysiskamöjlighet för företagareexpansionsmedel ärsättningen till somges en
närvarande 28 %förfå skattesatshandelsbolageller att sammapersoner

återförasexpansionsmedlenskallOm verksamhetenaktiebolag. avyttrassom
Ibeskattning.ordinarietill

avvisades den199394291 19regeländringarna prop.förarbetena tillI s.
kompenseraför återinförd avdragsrätt ägarnatanken i ställetalternativa att en

kostnadskrävande byggna-kulturhistoriskt intressanta,ifrågavarande menav
borde enligtBidragsvägenför bevarande.öka bidragsstödetder re-attgenom

leda till ökattill detta kundeväljas med hänsyngeringens mening inte antasatt
rundgångkrångel för ochbyråkratiskt ägarna pengar.av

mangårds-för beskattningskattereglemagenerellt ändraTanken att av
Visserligen skulle den lös-också.lantbruksenheter avvisadesbyggnader på

bevarandetkulturpolitisk synvinkel ävenningen ha den fördelen att avur
slotts- ochjordbruket devärdefulla miljöer inomkulturhistoriskt änandra av

Även altema-ansågs tala for dettaandra skälherrgårdskaraktär underlättades.
omfattande föränd-föreslå sådaninte bereddRegeringen docktiv. att envar

lösningenfrågan. valdaåterkomma till Denansåg det angelägetring, attmen
lantbrukmangårdsbyggnadersikte på deborde större taxerats somta som

osedvanligt högaherrgårdsbyggnader medslotts- ochsmåhus och utgör un-
dimensioneratsärvda byggnaderkundederhållskostnader. Dessa somvara

inte komplicera skattesystemetförhållanden. Förför väsentligt annorlunda att
utsträckningså litensärregler behövs isåborde reglerna konstrueras att som

Ägarna skulle tillämpasvalfrihet i fråga reglernaborde därförmöjligt. ges om
eller

ytterligarepropositionen underströksriksdagsbehandlingenVid attav
förasmangårdsbyggnader bordebeskattningeni fråganövervägandena avom

199394: SkU17.vidare

Lösörebeskattning

endast i undan-i rörelseinte lagerInnehav lösöre som utgör en genererarav
inte heller någon lö-föranleder därmedtagsfall några löpande inkomster och

avyttringskattereform dockföljd 1990 årspande beskattning. En att avvarav
lång tidrealisationsvinst, hurskall utlösa beskattninglösöre ägarenoavsettav
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innehaft föremål tidigare avyttringar skattefria efter fem årsett avyttrat var
innehav.

realisationsvinstEn beskattas inkomst kapital, dvs. endast vid densom av
statliga inkomstbeskattningen. Skatten 30 % nettointäkten.är Realisa-av
tionsvinsten priset vid avyttringenär med avdrag för anskaffningskostnaden.
När det gäller realisationsvinst vid avyttring lösöre gäller förmånligareav
regler för personligt lösöre för lösän egendom 31 § lagen [1947:576]annan

statlig inkomstskatt. Med personligt lösöre egendom använtsom avses som
den skattskyldige för nyttobmk eller prydnadsföremål. sådanFörav som

egendom kan den skattskyldige anskaffningskostnaden till 25 %ta upp av
avyttringspriset, han det vill. Vidare avyttringar med vinstär tillom en upp
50 000 år skattefria. Sammantaget innebär detta personligt lösöreper att
kan beskattning för belopp 66 666 kr år.avyttras Förlusterutan ärett av per
inte avdragsgilla. Om lösöret däremot inte personligt-är exempel kansom

andelar inämnas konstkonsortier, tackor ädelmetall eller smycken be-av -
skattas efter generella regler uppkommen realisationsvinst. sådantI fallen
torde förlusten också avdragsgill efter generella regler, vilket innebärvara att
avdragsrätten endast kan unyttjas det år förlusten har uppstått.

ideikommissbøbeskattningenF

Som behandlasnämnts ñdeikommissbo i skattesammanhangettovan ettsom
oskiftat dödsbo. Det därmed skilt i beskattningshänseendeär från avlidenen
fideikommissaries personliga dödsbo.

Särskilda regler har dessutom meddelats i lagen 1963:587 inkomst-om
beskattning ñdeikommissbo i syfte underlätta bildandet och beva-av attm.m.
randet ñdeikommissaktiebolag. Sålunda skall skattepliktig realisationsvinstav
inte uppkomma överföring ñdeikommissfastighet tillanses genom av en ett
aktiebolag bildas enligt awecklingslagen i samband med aktieteckningensom
i detta. Detsamma gäller bolaget fastigheten eller den fått ak-avyttrarom som
tier vid avvecklingen fideikommisset dessa. En sådan fastighets-avyttrarav
överlåtelse skall inte heller utlösa beskattning medel på skogskonto.av

Såväl ñdeikommiss ñdeikommissbo kan på särskild framställning be-som
frias från beskattning inkomst skogsbruk eller jordstyckningsrörelseav av
enligt vissa regler.närmare

Ett sådant aktiebolaget kan också på särskild framställning få fidei-överta
kommissets värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och
skogsvägar.
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Förmögenhetsbeskattningen2.4.2

Privatpersoner

Sverigehemvist iskattemässigdödsbon medFysiska och samtpersoner
medlemmarändamålhar tillfamiljestiftelser, dvs. stiftelser att avgynnasom

skattepliktiga fönnö-all denbeskattas förbestämdaviss släkt eller personer,
utomlands 6 §i riket ochbeskattningsårets utgång härgenhet de vid ägtsom

Likställda medförmögenhetsskatt. ärstatlig ägare[1947:577]lagen om
sådanafast eller lös egendomñdeikommiss iinnehavare samt personerav

för-dentill avkastningenförmögenheten har rättäga samtutan att avsom
försäkringen.förfoganderätt tilllivförsäkring medmånstagare till

fastigheter,förmögenheten omfattarskattepliktiga tomträtt,Den vatten-
omfat-egendomegendom. Av lösrättigheter till fastoch vissa andrafallsrätt

förvärvsverksamhet ellerbrukstadigvarandeavsedd föregendom ärtas som
finansielltm.m.,inventarier, lagerförbrukas djur,där ellerför omsättasatt

livförsäkringaraktier, fondandelar m.m.,kapital obligationer, utom pen-
familjsför och hansavseddsionsförsälcringar egendom ägarensärsamt som

inventarier,hänföras tillbörbekvämlighet ochpersonliga bruk och yttresom
motorbåtar ochlustjakter,motorcyklar,automobiler,ekipage, ridhästar,som

000överstiger 1 kr.sammanlagda värdesmycken ochdylikt, så ock vars
förinre lösörenhusgeråd och andrabl.a. möbler,Skattefria tillgångar är

konstverk, bok-,personliga brukfamiljsskattskyldiges och hansden samt
handel meddriversamlingar, såvida intedärmed jämförligaoch ägarenkonst-

för allmänheten.håller tillgängligayrkesmässigt demdem eller
Fastighetersärskilda regler.värderas enligtTillgångar och skulder tas upp

till detskalltaxeringsåret. Tomträtteråret företill taxeringsvärdet tas upp
upplåtel-tid förvillkor och återståendemed hänsyn tillvärde rättighetensom

förhållanden. En-försäljning under normalabetingat vidkan ha ensen anses
taxerade byggnadsvärdet,till detligt stadgad praxis tomträtt etttas omen upp

värdepapperaktier och andraFordringar, obligationer,sådant åsatt.är tas upp
inte alls enligtmarknadsvärdetnominella värdet, 75 %till 100 % resp.avav

här.regler inte beskrivs närmaresom
gällervärderingsreglersammanhang särskildaAv betydelse i detta är att

förvärvskälla i inkomstslagetförvärvskälla eller del i nä-för förmögenhet i
och rörelsetill jordbruksfastighetringsverksamhet hänförligärsom

i förvärvskällanmån värdet tillgångarnaföretagsförmögenhet. I den av
fönnögenhetsvärdetavgående fårskulderna och andraöverstiger poster av

Om förvärvsöverskjutande värdet.ned till 30 % detförvärvskällan sättas av
20 %.i stället tillñdeikommissrätt får nedsättninginnehas med göraskällan

fårfamiljer på lantbruksenhettvåSmåhus inrättat till bostad ellerär ensom
då används bo-i de fall husetinräknas i företagsförmögenheten endast som

ingå i före-Om inte skallarbetskraft. husetstad för eller arrendatomsägarens
Små-dras ifrån denna.får heller tillhörande skuldertagsförmögenheten inte
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husenhet till fideikommiss får alltid räknas in företagsförmögenheten.i Mark
och byggnader används för fritidsuthyming till närstående fåränsom annan
under vissa förutsättningar regelbundenhet, minst tomtplatser påtre samma-

också räknas in i företagsförrnögenheten,ort med avdrag för tillhö-m.m. -
rande skulder. Detsamma gäller vissa täkt- och exploateringsfastigheter.

Till följd särskilda övergångsregler i lagen 1991:1850 upphävandeav om
lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt företagsförrnögenhetärav om

helt skattefri 1997 års taxering. Regeringen har i 199596:97t.0.m. prop.
22 aviserat den under år 1996 redovisa förslag tillatts. att ettavser ny

förmögenhetsbeskattning.
För makar och barn sker skatteberäkningen enligt vissa reglergemensamt

inte återges här.som

Juridiska personer

Vissa föreningar, samfund och stiftelser inte undantagits från inkomst-som
skattskyldighet oinskränktär skattskyldiga för all förmögenhet inom och

riket. Förmögenheten inte beskattningsbarär den inteutom överstigerom
25 000 kr. Skattesatsen 0,15 %.är

Familjestiftelser, dvs. stiftelser har till ändamål medlemmarattsom gynna
viss släkt eller bestämda förmögenhetsbeskattas enligt reglernaav personer,

for fysiska personer.
Övriga juridiska inte skattskyldigaär till förmögenhetsskatt.personer

2.4.3 gåvobeskattningenArvs- och

Arvsskatt

Arvsskatt utgår för egendom förvärvas eller l §som testamentegenom arv
lagen [l941:416] arvsskatt och gåvoskatt. Detsamma gäller för-ochom arv
säkringsbelopp avstås från Allmänna arvsfonden. Enligt 24-27 §§ lagensom
1994:243 Allmänna arvsfonden får regeringen, eller efter regeringensom
bemyndigande Kammarkollegiet, avstå från i vissa fall. Bl.a. finns dennaarv
möjlighet i fråga egendom väsentlig betydelseär från kulturhisto-om som av
risk synpunkt eller från och kulturvårdssynpunkt. Sådan egendom fårnatur-
avstås till juridisk har särskilda förutsättningar handen person som att ta om
den lämpligt och skatt utgår alltsåsätt på den juridiska förvärv.personens

Staten befriad frånär arvsskatt. Det gäller vissa lrossamfund,även aka-
demier, stiftelser eller sammanslutningar med huvudsaldigt ändamål stärkagar att
rikets försvar, främja särskilt angivna behov eller främja vetenskap-gruppers
lig undervisning och forskning.
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Om helatestators död.vid arvlåtarensinträder normaltSkattskyldigheten
iinträder docktillfallitnyttjanderätten till egendom än ägaren utomannanen -

nyttjanderättenför förstundantagsfall skattskyldigheten närvissa ägaren-
gäller skatt-fråga fideikommissframskjutet förvärv.s.k. Iupphör attom

från innehavareoförminskad övergåregendomeninträderskyldigheten när en
och 8 §§.till 7annanen

och ellerskattskyldiges sker enligt laglottBeräkningen den testamenteav
förekommerbodelningshandling. Detföreliggande arvskiftes- ellerenligt

utfaller på grundpå beloppmed avseendespecialregler,dock flera t.ex. som
kapitalförsäkringar eller sjuk-utmätningsfriapåförmånstagarförordnandeav

före skatt-tioårsperiodGåvor inomolycksfallsförsäkringar.och gettssom en
med ellerskall sammanläggasden avlidneskyldighetens inträde tes-arvs-av

påskattskyldighetenför vilkaMotsvarande skall gälla lotter,tamentslotten.
inträderframtida förvärvgrund senare.av

principereftersker iVärderingen egendomen settstort somsammaav
försärskilda lättnadsreglemaförmögenhetsskatt. Destatligi lagen omanges

särskil-arvsbeskattningen, dock denockså vidföretagsförrnögenhet gäller att
30 % inte har20 % i stället förför fideikommiss till över-reduceringenda

redovisasvärdentorde i regel devärderingen lösöreförts. frågaI somavom
uppskattningförsiktigåterspeglande mycketnormalti bouppteckningen en-

medavveckling föranledd,boetsskulle inflyta viddet värde en avsomav
Beskatt-beskattningen.försäljning godtas vidskeddtillbörlig omsorg -
lämpliganledning förordnafinns särskildfår dock detningsmyndigheten om

värde-ledning för dessegendom tilluppskattning lösverkställaatt avperson
avvecklasanledning inte skallnågonñdeikommissring. frågaI avsomom

värdet1946: 194,rättsfall NJAenligt äldredöd gäller,vid innehavarens att
nyttjanderätten.kapitaliserade värdetdetfastställs avsom

fideikommissvid avvecklingArvsskatt av

meddelade ibestämmelser,särskildafideikommiss gällerVid avveckling av
ñdeikommiss. Be-avvecklingarvsskatt vidförordningen 1963:588 avom

avvikelser.med vissagåvoskattelagenansluter till ochstämmelserna arvs-
påSkattenavvecklingstiden.underskattens betalning kanAnstånd med ges

januari 1959 gäl-före den 1skall utgå enligt denefterträdarandelen närmast
gåvoskattelagen.tariffen i 28 § ochlande arvs-

Gåvoskatt

denbortSverigeför inom ochGåvoskatt egendom utomtas ut som ges av
Sverige ellervistades istadigvarandegåvotillfállet bosatt ellervid varsom

och hadesvensk medborgareeller gift medsvensk medborgare ensom var
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flyttat från Sverige mindre tio år före gåvotillfället.än Gåvoskatt ocksåtas ut
för gåvor svensk juridisk för gåvor visssom ges av samten person av egen-
dom gåvan.oavsett gettvem som

Från gåvoskatt befriadeär omfattas arvsskattebe-mottagaresamma som av
frielse dessutom kommuner, andra menigheter hushållningssäll-samt samt
skap, stiftelser eller understödsföreningar med huvudsakligt ändamål att
främja religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller
därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål eller främjaatt
landets näringsliv, folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar eller andra
liknande sammanslutningar har till främsta syfte elleranordna tillhan-som att
dahålla allmän samlingslokal. Endast juridiska befriade frånärpersoner
gåvoskatt. Befrielse kommer inte i fråga givaren förbehållit sig nyttjande-om

eller avkastningrätt den bortgivna egendomen.av
Vissa gåvor skattefria. Det gäller gåvorär lösöre för gåvotagarensav per-

sonliga bruk värde inte överstiger 10 000 kr år, periodiskt understödvars per
skattepliktig inkomst,är vissa gåvor vid bodelning för andra gåvorsom samt

i den mån deras intevärde överstiger 10 00 kr år.per
Om flera gåvor givare räknas gåvovärdena under tioårs-ges av samme en

period vid bestämmandet skatten. För värderingen gåvor gällersamman av av
i huvudsak regler vid arvsbeskattningen.samma som

gåvoskattensArvs- och storlek

Arvs- och gåvoskatt i olika klasser, beroende på förhållandet mellantas ut tre
arvlåtare givare och förDen förmånligamottagare.resp. mottagaren mest
klassen tillämpasI för efterlevande make, sambo, bam, avkomling till barn,
make och sambo till barn efterlevande make och sambo till avlidet barn.samt
Till klass räknas andra arvingar och iän klass I ochmottagare som avses
III. Till klass III hänförs angivna juridiskanärmare bl.a. kommu-personer,

stiftelser och understödsföreningar med välgörande ändamålsamt i hu-ner
vudsak sådana befriade från gåvoskatt;är tariffen gäller sådana fallsom en-
dast arvsskatt. Vid arvsbeskattningen gäller dessutom vissa grundavdragatt
skall för efterlevandegöras: make 280 000 kr, för i klass Imottagareannan
70 000 kr vartill för omyndiga bam kommer 10 000 kr år tills barnetper
blir myndigt för i klass och 21 000III kr.samt mottagare

I vissa fall får dödsbo med tillstånd beskattningsmyndigheten betalaav
arvsskatt delvis utfärda räntelöpande, intecknad skuldförbindel-attgenom en

eller med aktier eller andra värdepapper.se
Beskattningsmyndigheten får också i vissa fall medge anstånd med betal-

ning arvsskatt under högst tio år under vissa omständigheter högstav
20 år. Också i sådana fall skall räntelöpande skuldförbindelse utfärdasen
med nöjaktig säkerhet.
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gdvoskattochEftergift arvs-av

särskilda fallifår regeringenoch gåvoskattarvsskattEnligt § lagen57 om
ellervetenskapligför historisk,nedsättning skattbefrielse från ellermedge av

gåvohand-ellerförbehåll igrundsamling påkonstnärlig testamenteavsom
finns för fasteftergiftsmöjlighetsamlad. Sammabehållasavseddling är att

skalloförminskadegendomenvillkornågon medtillagtsegendom attsom
betalasinte kunnabedömsmån skattenefterträdare, i denövergå till utanen

kulturhistoriskallmänt intresseförbundetmed egendomenfor något avmen
förñdeikommisstillämplig bl.a. påbestämmelseeller Denna ärart.annan

§enligt 6förlängasfideikommissförordnandet skullehändelseden av-att
Även finns,eftergiftsmöjlighetervissa andravecklingslagen. t.ex. om egen-

dubbelbeskattning.omfattasi värde ellerförloratdomen av
nedsättning skattellermedge befrielseregeringenEnligt 58 § får omava

skäl föreligger.synnerliga
avveckling fideikom-arvsskatt vidförordningenstöd 10 §Med avomav

nedsättningfrån ellerbefrielsesärskilda fall medgeregeringen imiss får av
bevarandesamlingparkanläggning ellerträdgård,för byggnad,skatt vars

värdekonstnärligavetenskapliga ellerhistoriska,till egendomensmed hänsyn
intresse.allmäntär av

nedsättningeftergift ellerfall beslutati fåRegeringen har endast avom
5.4.3.avsnittvidareeller gåvoskatt, searvs-

Fastighetsbeskattningen2.4.4

hyresfastigheter,fastigheter,frånlöpande inkomsterBeskattningen t.ex.av
beskattningförenligt reglerna nä-skogsfastigheter, skerochjordbruks- av

vidfönnögenhetsvärde beaktasFastighetersavsnitt 2.4.1.ringsverksamhet
10521984:enligt lagenskattförmögenhetsbeskattningen. Därutöver uttas

vid fastig-de fastighetergällerfastighetsskatt. Detstatlig somom
lantbruks-hyreshusenhetsmåhusenhet,hetstaxeringen betecknas samtsom

förtomtmarksmåhus ellerlantbruksenheten finnspåfastighet detom
bostadsfastigheter,skatt påsålundaSkatten kansmåhus. sägas menvara en
industrifastigheter.omfattar skatteunderlagetjuli 1995fr.o.m den 1 även

skallSomfastighetens ävenligger ägareSkattskyldigheten ägare. anses
fall besittereller ifideikommissrättfastighet medinneharden annatsom en
den in-förordnande,testamentarisktgrundfastighet vederlag somutan av

såinnehavarevattenfallsrätt,ellerfastighet med åborätt,nehar tomträtt av
ständig ellerfastighet medeljest innehardenofri i stadkallad samttomt som

kyrkligabeträffandepublikt boställeärftlig besittningsrätt, innehavare av
ellerandra fysiskavissainnehavarelöneboställen samtpastoratet somanses

juridiska personer. 85
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Fastighetsskatten beräknas för beskattningsår och jämkas efter kortare eller
längre innehav tolv månader.än Skattesatsen fr.o.m. detär beskattningsår

börjar den juli1 1995 %1,7 taxeringsvärdet på bostadsfastigheter,som av
1,0 % för kommersiella lokaler och 0,5 % för industrifastigheter. För nyare
fastigheter värdeår 1973 och framåt utgår skatten dock bara med halvt be-
lopp eller värdeår 1977 och framåt inte alls.tas ut

2 4.5 Mervärdesskatt.

Beskattning enligt mervärdesprincipen bygger på skatt skall i varjeatt tas ut
led i produktions- och distributionskedja och den företagareen iatt ettav en
led debiterade mervärdesskatten skall avdragsgill hos företagarenästa ivara
kedjan. Först eller tjänstnär tillhandahålls någon inte skatt-en vara ärsom
skyldig till mervärdesskatt, och därför inte har rätt avdrag förgörasom att
den leverantören debiterade mervärdesskatten, dvs. konsument,av en upp-
kommer reell skattebelastning.en

Fastighetsomrâdet

På fastighetsområdet gäller särskilda förhållanden i fråga mervärdesskatt.om
Omsättning och upplåtelse fastigheter, dvs. bl.a. utarrendering och uthyr-av
ning huvudregelär inte skattepliktiga verksamheter. En jordbrukaresom som
hyr fritidshus på sin gård skall därför inte debiteraut mervärdesskatt och är
följaktligen inte heller berättigad till avdrag för anskaffningar till huset.

Vidare gäller krav för skattskyldighet omsättningen ellersom att av en vara
tjänst sker i yrkesmässig verksamhet. Därmed enligt mervärdesskatte-avses
lagen 1994:200 näringsverksamhet enligt definitionen i 21 § kommunal-
skattelagen 1928:370 och enligt denna kan privatbostadsfastighet elleren en
privatbostad inte ingå i näringsverksamhet. Det betyder jordbrukaren,att som
i sig bedriver näringsverksamhet med yrkesmässigt tillhandahållande av varor
och tjänster, inte får räkna in anskaffningar till privatbostaden i sin förvärvs-
källa. Han får därför inte avdrag förgöra den ingående mervärdesskatten på
sådana anskaffningar skattebelastningen kommerutan på honom.att stanna
Anskaffningar till sådana byggnader ingår i näringsverksamheten,som som
ladugård, stall och andra ekonomibyggnader, berättigar dock till avdrag för
ingående mervärdesskatt.
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samlarföremål och antikviteterkonstverk,begagnademedHandel varor,

påpåmervärdesskattbetalatavdragsrättOm konsument, en vara,utansomen
handeln, sälja den tillkommersiellai denför den attt.ex. engenomutnytt

belastad med mervär-begagnademed ärhandlarföretagare varanvaror,som
påmervärdesskattredovisasäljs skall säljarenpådesskatt. När nyttvaran

kommerföreskrifter medförsärskildaOm ingaförsäljningspriset. annathela
dubbelt.beskattatsdelvis hasålunda attvaran

rörandereglerEG-anpassade1995 införsnovemberden lFrån mer-nya,
samlar-konstverk,begagnadehandel medvidvärdesbeskattningen varor,

upphävsdärmedsamband199495:202. Iantikviteter prop.föremål och
fiktivs.k.föravdragsrätttillämpade reglernahittillsockså de moms.om

förvalmöjlighetermed vissaförseddakomplicerade ochreglernaDe ärnya
ibeskriva huvudlinjemamöjligt änhär inteskattskyldiga. Detde är annatatt

antikvitets-konst- ochför bl.a.fortsättningsvis skall gällaregelverkdet som
auktionsföretagen.förhandeln och

vinstmarginalsäljaresskall i principBeskattningsunderlaget utgöras enav
försäljningenfastAuktionshandeln kommerfrånrälmad.mervärdesskatten -

Vinstmargina-återförsäljare.betraktasräkningsker fördär att somannans -
auktionsföretagetvadhittills,praktiken, liksomilen kommer motsvarasatt av

säljaren.tillredovisatsköpeskillingensedanprovisionbehåller som
begagnadegemenskapsintema förvärvundantasskattepliktFrån varor,av

skatt-såltsharantikviteter,samlarföremål ochkonstverk, enavvarornaom
därEG-landi detbeskattatsomsättningen haråterförsäljare ochskyldig

alltsåSverige utlöserin tillförspåbörjats. Atttill Sverigetransporten varan
beskattning här.inte någon

utanför EG, konst-landfråninförandevid import, dvs.Vidare skall ett av
den reduce-12 %. Medantikviteter skattesatsensamlarföremål ochverk, vara

för-inte skallordning där detåstadkommarade skattesatsen varaatt enavses
frånföremålsådanaförvärvaskattskyldigintedelaktigare för att enpersonen

land.tredjefrånimporterai EG-landåterförsäljareskattskyldig än ettattett

föreningarideellastiftelserBeskattning och2.4.6 m.m.av

Stiftelser

statlig in-tillskattskyldiga endaststiftelser,Juridiska ärt.ex.sompersoner,
upphört.beskattningen harkommunaladenkomstskatt;

skattskyldighetändamål derasallmännyttigasådanastiftelser harMånga att
in-begränsad tillinkomstskattstatlig äri § 6 lagenenligt reglerna 7 ommom.
tillfastighet ochinnehavhänför sig tillnäringsverksamhetkomst avsomav

den ha tillkategori skalltill dennaskall hänförasstiftelserörelse. För att en
uppfostranfrämja vård ochförsvar,stärka riketshuvudsakligt ändamål 87avatt
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barn, stödja undervisning eller utbildning, hjälpverksamhetutöva bland be-
hövande eller främja vetenskaplig forskning. I praxis krävs stiftelsen lö-att
pande använder 80 % avkastningen till det allmännyttiga ändamålet.ca av
Farniljestiftelser har motsvarande ändamål bundet till viss familj,som samma
vissa familjer eller bestämda omfattas inte den inskränkta skatt-personer av
skyldigheten.

Vissa stiftelser har ännu gynnad ställning. Dessa räknas i 7 §en mer upp
4 lagen statlig inkomstskatt. beskattasDe bara för inkomstmom. om nä-av
ringsverksamhet hänför sig till innehav fastighet. förteckningenIsom av

akademier och studerandesammanslutnin med obligatorisktanges med-gar
lemsskap, sjömanshus, företagareföreningar och utvecklingsbolag fårsom
eller fördelar statligt stöd till näringslivet, försäkringskassor, arbetslöshets-
kassor och personalstiftelser med författningsreglerad ställning långsamt en
rad namngivna institutioner med anknytning till näringslivet eller allmännyttig
verksamhet, Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Stiftelsen Sverigest.ex. Na-
tionaldag, Svenska UNICEF-kommittén m.fl.

Till följd 6 § 1 lagen statlig förmögenhetsskatt gäller stif-av mom. om att
telser skattebefriadeär enligt 7 § 4 lagen statlig inkomst-m.m. som mom. om
skatt också heltär befriade från förmögenhetsskatt. Sådana stiftelser m.m.

inkomstskattebefriadeär enligt 7 § 6 betalar skatt på förmögenhetsom mom.
nedlagts i rörelse.som

Som framgått vissa stiftelserär befriade från arvsskatt ochovan störreen
stiftelser befriade från gåvoskatt.grupp av

Ideella föreningar

För ideella föreningar finns i Sverige ingen lagstiftning. De betraktas ju-som
ridiska de har antagit stadgar, har medlemmar och företrädspersoner om av

styrelse.en
En ideell förening enligt §är 7 5 lagen statlig inkomstskatt be-mom. om

friad från all inkomst inkomst näringsverksamhetän hänför sigannan av som
till inkomst fastighet eller rörelse under förutsättning föreningen har tillav att
huvudsakligt syfte begränsning till vissa bestämdaatt- utan eko-personers
nomiska intressen främja ändamål i 7 § 6 eller andra all-som anges mom.-
männyttiga ändamål religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärli-som

idrottsliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.ga, Dessutom måste
föreningen i sin verksamhet uteslutande eller så uteslutande främjagott som
de angivna ändamålen. Medlemskap får inte någonvägras inte med hän-om

till eller omfattningen föreningensarten verksamhetsyn eller syfte särskil-av
da skäl motiverar det. Föreningen skall också bedriva verksamheten som
skäligen avkastningen föreningens tillgångar.motsvarar av

Även inkomster från fastighet och rörelse kan skattefria in-vara om
komsterna härrör från fastighet i föreningens88 använts verksamhet elleren som
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allmännyttigaanknytning till föreningensfrån har naturligverksamhet som
för ideellutnyttjats finansieringskällahävd harändamål eller somsom av

verksamhet.
skattepliktiga inkomster medgesmån ideell förening harI den etten

grundavdrag 15 000 kr.om
för stiftel-bestämmelserförmögenhetsskatt gällerI fråga somsammaom

inte familjestiftelser.ärser som

ppgiftsskyldi ghetU

Även inte skyldiga lämnastiftelser ideella föreningari den mån och är att
tillsärskild uppgift årligensjälvdeklaration i regel skyldiga lämnadeär att en

förutsättningarna förskall för hurskatteförvaltningen. I denna redogöras
skulder ochför in- utgående tillgångar ochskattefrihet har uppfyllts ochsamt

beskattningsåret.inkomster och utgifter under

Skattefria utbetalningar

skattebefriad stiftelse eller ideell förening kanmedel frånDen mottar ensom
31 §enligt punkt 2 anvisningarna tillockså befriad från skatt. Det gällervara

stiftelser skattebefriadeför utbetalningar frånkommunalskattelagen ärsom
från föreningarstatlig inkomstskattenligt § 6 lagen7 samt sommom. om

uppfyller kraven förangivna ändamål ochskall främja i momentsamma
förutsättning utbetalningen§ lag, underskattefrihet i 7 5 attmom. samma

från familjestif-allmännyttiga ändamålet. Utbetalningarsker för främja detatt
understöd förskattepliktigt periodiskttelser mottagaren.anses som

2.5 Bidrag

kulturmiljövårdStatsbidrag för2.5.1

förtill reglerna skydd kul-någon grad formell kopplingUtan större omav
bidrag till underlättandetumiinnen i finns det stödsystem medKML ett av

förord-värdefulla fastigheter. Enligtvård och förvaltning kulturhistorisktav
tillgång till1993:379 bidrag till kulturrniljövård fåri månningen me-avom

underhållochstatsbidrag bl.a. till ombyggnad, renoveringdel lämnas av
vård kulturhistoriskt värde-värdefull bostadsbebyggelse,kulturhistoriskt av
fornlämningar, vissa arkeolo-full bebyggelse, vård kulturlandskap ochav

vissa informationsåtgärder.giska undersökningar och
kulturhistorisk bebyggelse bostadshus ochBidragen till åtgärder för an-—

överkostnader, variför s.k. kulturhistoriskabebyggelse lämnas endastnan - 89



SOU 1995: 128

inräknas kostnader för medverkan särskilda sakkunniga vid utredning,av
projektering och utförande arbeten. Bidrag för bostadshus får också läm-av

för grundförstärkning.nas
Bidrag får lämnas endast det kan bebyggelsen kommer be-antas attom att

för framtiden. Till byggnadsminnen och värdefull bebyggelse inomvaras om-
råde kulturhistoriskt riksintresse fårär bidrag lämnas med högst 90 %som av

överkosmadema. För övrig bebyggelse kulturhistorisktstörre värde fårav av
bidrag lämnas med högst 50 % överkostnadema. Om det finns särskildaav

RAÄskäl kan dock medge bidrag lämnas. Av förstörre anslagetatt bebyg-
gelse skall ersättning kan bliäven aktuell vid byggnadsminnesförklaringsom
utbetalas.

Bidrag för vård kulturlandskap och fornlämningar får lämnas till åtgär-av
der upprustning äldre hägnader och överloppsanläggningar, inköpsom av av
stängsel, avverkning och röjning restaurering ruiner.samt av

De arkeologiska bidragen två slag. Dels kan bidragär utgå för arkeolo-av
gisk undersökning i fornlämningsområden berörs komplette-m.m. som av
ringsbebyggelse för bostäder. Vissa särskilda förutsättningar måste föreligga,

det sig fornlämningrör saknar synligt märke jord,attsom om en som ovan
bebyggelsen allmänt intresse ochär inte kan såstörreatt av attanpassas

fomlämningen inte berörs undersökningskostnaderna ärsamt att stora.
Dels kan bidrag utgå till vissa arkeologiska undersökningar för arbetsföre-

föranleds myndighets beslut eller tvingande omständighet,tag som av annan
eller till arbetsforetag begränsad omfattningär och det skäligt fö-är attsom av

avlastas kostnadsansvaret för undersökningen.retagaren
Bidragsystemet administreras länsstyrelserna på särskilt bemyndigandeav
Riksantikvarieämbetet. Bidragsbeslut kan inte överklagas.av
För budgetåret 199596 18 månader kulturmiljövårdanslaget 112 mkr.är

Av detta belopp har Riksantikvarieämbetet till länen fördelat 50 mkr till bygg-
nadsvård inkl. planering, utredning och infonnation, och 17 mkr till kultur-
landskapsvård. För ersättning vid byggnadsminnesförklaring har för Riksan-
tikvarieämbetets beslut 12,5 mkr.reserveratsegna

Anslaget kulturstöd vilket ombyggnad bostadsbebyggelse påäravser av
240 mkr. Hela beslutsramen har fördelats på länen.

2 5 2 Jordbruksstöd. .

Genom Sveriges inträde i EU har stödet till jordbruket förändrats och byggts
delvis enligt helt andra principer tidigare. Stödetut, än areal-är ettnumera

stöd, generellt förär hela landet, utgår med varierande be-som ettmen som
lopp beroende normalavkastningen i regionen. Stödet kan högst uppgå till
3 700 kr hektar. Krav ställs på viss andel marken läggs i träda.per att av
Djurbidrag utgår till köttproduktion i hela landet, och täcka in-är90 avsett att
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komstbortfall lägre köttpriser sammanhänger med EU-medlem-genom som
kompensationsbidragskapet. Ett nationellt stöd det gamlaersättersamt ett

norrlandsstödet. Kompensationsbidraget kan också utgå till vissa mindre
gynnade områden i södra Sverige. utgår i första för betesdjur.Det hand

ñnns miljöstöd,Därtill dels för bevarande odlingdslandskap,öppetettav
för Sverige.gäller hela Detta stöd kan utgå till slåttervall, betesvall ochsom

naturbetesmark, i Sydsverige högst 800med kr hektar för naturbetes-per
mark. förbundetI Norrland stödet med krav på betesdjur hålls och ikanär att
gengäld bli högre, högst 2 700 kr hektar.per

Miljöstöd utgåkan också till speciella ändamål, tillbl.a. bevarandemer av
biologisk mångfald och kulturvärden i slåtterängar och naturbetesmarker, och
till bevarande värdefulla och kulturmiljöer i odlingslandskapet.natur-av
Miljöstödet tidigare landskapsvårdsersättning och NOLA-ersättning.ersätter I
stället för personliga avtal med brukarna utgår det speciella miljöstödet till

efter schablonsystem där förekomsten och vården värdefullaägarna ett av
delar i kulturlandskapet stengärdesgårdar, alléer, märgelgravar, fom-som
lämningar och ogödslade slåttermarker stödberättigade enligtär poäng-ett

Stödet kan också utgå till återställande våtmarker och skydds-system. av
zoner.

landskapEtt med många alléer, pilevallar och andra läplanteringar kan
härigenom få bidragstillskott.betydandeett
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I detta avsnitt lämnas relativt omfattande översikt framväxtenöveren av
regler i olika länder och naturligtvis särskilt Sverige för bevarande kul-av
turminnen i vid mening. de flestaI länder råder det skillnad i olikaen avseen-
den mellan skyddsregler för fasta kulturminnen och rörliga kulturföremål.
Diskussionen regelsystemen har dock ofta förts från utgångspunkterom som
antingen varit från början eller i efterhand kan igemensamma ettsom ses
sammanfattande perspektiv. Sverigel har det sålunda i samband med dis-
kussionen hur kulturvärdena skulle kunna säkras vid avvecklingen fi-om av
deikommissen också uppmärksammats i vad mån den lösa ñdeikommiss-

fortsättningsvisegendomen skulle kunna hållas samman.

3.1 Kultunninnesskyddets internationella rötter

3.1.1 Skyddet för antikens lämningar

Troligen kan i alla rättsordningar något format finna åtminstone någotman av
exempel på regler syftar till säkerställa lämningar från äldre tidsatt attsom en
skapande inte får förstöras vidare. de tidigaste,Ett kända så-utan av numera
dana exemplen kan hämtas från det sönderfallande romerska imperiet. Kejsa-

Majorianus utfärdade år 457, kort efter Rom plundrats vandalerna,re att av
edikt innebörd alla byggnader uppförts för offentlig ochett attav nyttasom

prydnad skulle fredade från Statensantastelse. bortrövade tillgångarvara
skulle återlämnas. Om någonting behövde frånbort fredade minnesmär-tas

skulleken det ske efter prövning och i syfte därmed kunna prydasenatens att
återställaeller offentlig byggnad. För domare eller rättstjänareen annan som

medgav otillåtna åtgärder i ediktet hårda straff.utsattes
Rom och dess betydande antika lämningar har sedan dess blivit föremål

för uppmärksamhet i flertal regelverk. Stadens första kodificradeett egna,
fastställdes 1363 och innehöll i artikel 191 absolut förbudstatuter ett mot att

inom stadens område förstöra eller låta förstöra någon dess antika byggna-av
Senatomder. tillhölls beivra brott förbudet och varken elleratt mot senatorn

någon kunde vid dryga böter någotäventyr medge undantag.annan av- —
Sedan påvama återkommit till Rom utfärdades regler i konser-nya samma

verande syfte, främst bulla från 1462, i vilken föreskrevs förbud ocksåen
utgrävning antika reliker. Under Rafaels tid Romsmot överav custossom

byggnadsminnen vidtogs kraftiga åtgärder i vissa fall fick riktas ävensom
93



SOU 1995: 128

undanröja i syfte för-påvens ambitioner äldre bebyggelse attmot attegna
verkliga omgestaltningen Petersdomen.av

påvliga reglerna riktade sig inte endast förstörelse de fasta min-De mot av
stadsföreståndaren Colanesmärkena. Så tidigt i brev från tillPetrarcaettsom

från 1340 frågan förbud konstnärliga för-di Rienzi verktogs mot attupp om
ediktet från 1462 bekräftades ocksådes staden, och i det nyssnämndaut ur

edikt från bådedenna aspekt förbudet. Exportförbudet fördes vidare iav
från början1600- och 1700-talet och kom utmejslas vidare i två ediktatt av

1800-talet. Doria-Pamphill-ediktet 1802, förbjödDet första dessa, ut-av av
från reliefer eller liknandeförsel Rom eller Kyrkostaten arbeten,statyer,av

föreställande djur förfärdigade brons, elfen-människor eller och av marmor,
romerska mosaikerben eller material, eller grekiska eller målningar ellerannat

eller etruskiska ytterligare föremål enligt lång lista andraöversamtvaser en
antika konstverk, avslutad arkitekturfragment. fram i ediktetmed Längre
förbjöds konstverk från Handel med de angivnaäven renässansen.export av
föremålen fick ske fritt i Rom och med tillstånd inom övriga delen Kyrko-av

artikel ålades privata till de föremål ediktet omfattadeI 17 ägarestaten. som
vid före-och inlämna förtecknin egendomen,upprätta över äventyratt attgar

förverkade. årliga inspektionermål inte på listan ansågs Vidtogssom upp
tillses föremålen skingrats.skulle inte hadeatt

1820 Pacca-edikt i detalj tidigareI års upprepades utarbetad deännu mer
föreskrifterna. särskild kommission för förvaltning och tillsyn be-En av

inrättades. tillkom flyttning kulturföre-stämmelserna Den nyheten att avom
mål från till någon Kyrkostatens provinser medgavs, så skulleRom enav
avgift kommissionen åsatt föremålet20 % det värde tas ut.om av som

Kyrkostatens regler kom få genomslag i andra italiska statsbildningar.att
antika konstskattema och de renässansskapelser ofta tillkommit underDe som

inflytande antikens ideal sålunda omfattas någorlunda enhet-kom ettattav av
ligt italienska följanderegelsystem på hela den halvön. Detta vilade påsystem

Skyldighet förteckna föremålgrunder. förelåg inventera och ochatt sam-
Staterna förköpsmöjligheter.lingar. tillförsäkrade sig inlösens- eller Export

till främmande territorium i princip inte.medgavs
till 1861 igångsattesSedan de italiska förenats konungarike årstaterna ett

föreskrifterna natio-arbete med omvandla de olika regionala och lokala tillatt
regional förvaltningsorganisation.nell lag, med bevarande dock Ettav en

1872 framlagt lagförslag inte förrän 1902. Den lagen förutsatteantogs attnya
nationellt inventarium arbete i dag långt frånupprättades, detta är änett men

sin fullbordan. reviderad lagstiftning därefter år 1909. lagenEn Denantogs
omfattade såväl fast lös egendom, inte byggnader och konstverksom men av

Offentliglevande konstnärer eller 50 år. och kyrklig egendomän samtyngre
vissa sammanslutningars förklarades Enskildegendom inte kunna avhändas.

ocksåegendom kunde ställas under avyttringsförbud. De offentliga organen
fick inlösens- förköpsrätt.och Det generella exportförbudet bestod, till-men
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stånd kunde beviljas. Föremål fick exportlicens kunde ändå förköpas.som
En progressiv exportavgift 20-40 % värdet togs ut.om av

3.1.2 Nationella självständighetssträvanden

En del det territorium gång upptagits den grekisk-romerskastor av som en av
kulturkretsen låg tidigsedan medeltid under de turkiska sultanemas välde.
När detta under 1800-talet började upplösas och självständigaersättas av
statsbildningar kom dessa också driva kulturskyddspolitik. I det åratt en egen
1832 självständiga Grekland 1834 kulturminneslag, vari proklame-antogs en
rades alla antika föremål i Grekland skulle alla hellenersatt anses som gemen-

nationalegendom, de utförda det grekiska folkets förfader.samma om vore av
Däri inbegreps tidig kristen konst och konst frånäven medeltiden. Lagens
skyddsinstrument utformades efter detta radikalt nationalistiska ochsynsätt
kom alltså långtgående i förhållande till privata ägarintressen. Dessaatt vara
kan ha reducerats tillsägas inneha och under uppsikt-rätt vårda helaatten -
nationens egendom. Skyldighet for deklarera sitt innehavägare och förbudatt

ingick element i skyddsregleringen.mot export som
Behovet nationell kontroll kan ha det in-sägasav accentueratsen storaav

västerländska arkeologer visade för antikens kultur från 1700-talettresse som
och framåt. Utgrävningar ställdes därför under tillståndsplikt och tillsyn.
Detta skyddsinstrument förekom redan på ottomansk tid, tillstånd bevil-men
jades liberalt och fyndenäven medgavs såvida det rördegeneröst,export av
sig föremål från tiden före den muslimska erövringen. Ett exempel denärom
berömda Panhenon-frisen, med tillstånd den dåvarande ottomanskasom av
militärregeringen fördes till England i början 1800-talet.av

Egypten år 1879 kulturminneslag, i likhet med denantog en egen som
grekiska byggde mycket nationellstark ambition bevara kulturskat-en att

i landet. Liknande lagstiftningar tillkom i de andra, tidigare ottomanskaterna
landområdena. I Turkiet självt skärptes lagstiftningen i slutet 1800-talet tillav

generellt verkande skydd såväl utgrävningarett mot export.som
Den nationella reorganisation följde på Versailles-freden ledde till attsom

Österrike,de europeiska förbundsrepubliken det själv-staterna, t.ex.nya
ständiga Ungern, Tjeckoslovakien och de baltiska sinastaterna antog egna
kulturminneslagar.
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franska skyddsprinciperna3.1.3 De

franska revolutionen bröt landets rika konstskatterNär den ut enormtvar
institutioner-samlade hos adeln och hos de kyrkliga och akademiskakungen,

konfiskation nationalisering följde med revolutionen fickDen och somna.
emigrerande sigmotsägelsefulla effekter. adeln hann föra med betydandeDen

utryckligt förstörasföremål. Feodalismens minnesmärken skulle enligt dekret
i omfattning. Samtidigt verkade särskilt tillsattaoch dekretet verkställdes stor

för inventera och skydda landets konstskatter. Grunden la-kommissioner att
återfinns Cluny-museetdes till samlingar Louvren, ochde som numera

Nationalbiblioteket.
napoleonkrigen medförde betydelsefulla omflyttningarRevolutions- och

övriga inblandade länderna.kulturskattema mellan Frankrike och de För-av
för reorganisation detfattare Châteaubriand och Hugo pläderade en avsom

systematisktfranska kulturskyddet. På 1830-talet inleddes åter arbetet med att
inleddes med offentligainventera och skyddsklassa kulturegendom. Arbetet

privat-fasta minnesmärken, gick sedan vidare medbyggnader och andra men
Årkulturföremål. 1841 till-småningom rörligaägd fast egendom och även

skyddssyfte. 1887expropriera kulturegendom iskapades möjligheter att an-
1913 den fortfaran-omfattande kulturminneslag. Den ersattestogs aven mer

historiska minnesmärken.de gällande lagen om
1800-talet bygga påfranska kom sålunda redan underDet attsystemet en

egendom vilka föremål bör skyd-individuell bedömning vilken eller somav
införs i registret klas-klassas vilket innebär dendas. Egendomen överatt,

rättsverkningar knyts till innehavet och för-föremål bestämdasade och att
Överlåtelse föregående Reparation,får inte ske anmälan.valtningen. utan

tillstånd. förbjuden.restaurering eller ändring kräver Export ärannan
inskrivning,komplementerande klassning, benämndSedan 1927 finns en

långtgående verkningarmed mindre ägaren.gentemot
ochlagstiftning från 1920-talet också den franska konst-I har bestämts att

auktorisation. Staten har förköpsrättantikvitetshandeln skall stå under statlig
offentligatill föremål säljs vid auktioner.som

arkeologiska funge-särskild skyddslagstiftning finns för fynd. DennaEn
klassning.oberoenderar av

ifranska särskilt klassningsprincipen, har fått efterföljareDet systemet,
PåSpanien, Rumänien och Estland.många andra länder, Portugal,t.ex.

Danmark, och Sverigebyggnadsvårdens område kan räkna Norgeävenman
franskatill länder påverkats de idéerna.som av

redogörelse för gällande regler i Frankrike finns iEn närmare av-nu
snitt 4.6.
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3. l Storbritannien.4

Liksom i Frankrike har krig och inre haft konsekvenser för bestån-storaoro
det kulturföremål i Storbritannien. historiensEn betydelsefullaav mestav
konstsamlingar den sammanbragtes kung Karl Den såldesvar som utav av
Cromwell. Imperietiden medförde kulturskatter samlades i landet ochatt stora

många betydelsfulla byggnadsverk uppfördes for hysa samlingarna ochatt att
deras innehavare. England har också sin långa framgångsrikaochgenom
funktion för handel med konst- och antikviteter fungeratett centrumsom som

i förhållande till omvärldens förråd konstskatter.magneten av
Markägamas starka ställning i det brittiska politiska innebar längesystemet
det fanns starkt motstånd statliga lagstiftningsinsatser. Förstatt ett mot mot

slutet 1800-talet lagregler i syfte stärka kulturskyddet. Dessa in-antogs attav
nebar ganska försiktigt arbete med utvälja arkeologiska och arkitek-att ett att
toniska minnesmärken inleddes. Urvalet syftade mindre till införa restrik-att
tioner för till underlag förägarna statliga insatser till förmånän föratt vara

frivilliga vård-ägarnas och bevarandeinsatser. Sedermera komegna mer om-
fattande för inventering fornminnen och byggnadsminnenprogram attav an-

och bestämda rättsverkningar knytas till de utvalda objekten.tas attmer
En typiskt brittisk bevarandelösning för såväl fast lös egendomsom repre-

National Trust, ursprungligen bildades i början detta sekelsenteras av som av
och med bl.a. skattemässiga fördelar bekräftats i lag-statusvars senare- -
stiftning. National Trusts uppgift tillvarata sådan egendom med kultur-är att
eller naturvärde antingen donerats eller till stiftelsen, ellertestamenteratssom

kunnat inköpas för donerade medel. I princip inte tärandebara de-som tas
lar kulturegendom närandeden delen bör också följa med do-emot;av en
nationen. Nuvarande kan få sitta kvarägare med eller mindre inskränktmer
nyttjanderätt tills definitivt tillträde aktualiseras.ett mer

National Trust-idén har med eller mindre likheter i förhållande tillstörre
förebilden överförts till andra engelskspråkiga länder, USAbl.a. och Kana-
da.

Ett komplicerat förhållande uppstod under det 1800-talet med fort-sena
sättning fram till våra dagar mellan de engelska konstsamlarna och det eko-
nomiskt allt starkare USA. Oron för landets konstskatter hotadesatt av
skingring ledde till fond, National Arts Collection Fund, bildades åratt en
1903 för säkerställa de statliga möjlighet förvärva konst-att attmuseernas
verk.

första hand förI motverka valutaspekulationer, med verkan ocksåatt men
för handeln med kulturföremål 1939 tullagstiftning med krav på till-antogs
stånd för betydande kulturföremål. Lagstiftningen denexport av mer ger an-
svarige ministern mått diskretion i fråga omfattningenett stort av om av ex-
portprövningen. Systemet innebär ministeriet- innan exportansöknings-att
frågan frist föravgörs och institutioner i Storbritannienger en attmuseer-
lämna inköpsanbud det aktuella föremålet i nivå med pris bedömsett som 97
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tillsärskild expertnämnd. sälja det bedömdaskäligt Vägrar ägaren attav en
exportansökningen avslås. Säljer faller givetvis exportproble-priset kan han

inget skäligt anbud, exportansökningen inte kunnaFramkommermet. anses
avslås.

utgjort direkt förebild för denbrittiska för exportprövning harDet systemet
1987.i Kanada år 1975 och i Danmark årexportreglering senastantogssom

finns avsnitt 4.8.redogörelse för aktuella brittiska regler iEn närmare

lösningar3.1.5 Socialistiska

Österrikei efter habsburgmonarkinsrevolutionära regering tillträddeDen som
överlåtelse kultur-fall införde generellt förbud både ochmot exportett av

Åtgärden utförsel i spåren krigsårensforemål. på betydandeett avvar svar en
Överlå-upprätthållas.omvälvningar, kunde i sin generella form intedenmen

exportregleringen mildratsavskaffades år 1923 och hartelseförbudet redan
åtskilligt.

också generellt exportförbud, dockSovjetunionen tillämpadesI ett som
utfärdades 1928 deni vissa fall. Ett reglementehar kunnat genombrytas av

exporttillstånd för fö-tulladministrationen. Utlänningar kunde fåsovjetiska
antikviteter och dettainköpts i för försälj ningremål kontorstatens or-avsom

från förbudet. Levande sovjetiska konstnärerssjälvt också undantagetgan var
gällde i princip absolut exportförbudverk också få föras övrigtkunde I ettut.

från fore 1700-talet andra antikviteterfor arkeologiska föremål, ikoner samt
exportordningar tids-1800-talet vissa fall 1850. I harfrån före eller i senare

fästs vid årtalet 1942.för föremålens åldergränsen
också påverka lagstiftningen i desovjetiska ordningen komDen att stater

efter andra världskri-kom dominans Sovjetunionen under ochundersom av
socialistiskafall i fastän denI flera lever dessa regler kvar dag,ännuget.

egendomsordningen inte består.

3.2 Kultunninnesskyddets utveckling i Sverige

3.2.1 De tidigaste reglerna

skyddettidigaste på författningsmässig regleringDet kanske exemplet aven
för återfinns i års kyrkoordning, utarbetad ärkebisko-minnesmärken 1571 av

Petri, vid koncilium i Uppsala året därpå och seder-Laurentius antagenpen
avsågbekräftad vid Uppsala år 1593. Författningen,möte attsommera

förstatsmaktens överhöghet kyrkan, placerade kyrko-reglera över ansvaret
kyrkomas inventarier på biskoparna och särskilda sysslo-byggnaderna och
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Dessa skulle för årliga inventeringarmän. och de skador ochersättasvara
brister uppkommit försummat underhåll.som genom

Tidpunkten då systematiskt inhämtande kunskap den svenskaett av om
forntiden började kan inteväl säkert bestämmas. försteDen riksantikvarien
Johannes fickBureus redan 1599 i uppdrag i landet föratt runt attresa upp-
teckna och det torde också ha varit han personligt uppdragrunstenar som

Gustav Adolf författade det memorial för riksantikvariema Bureusav ut--
sågs vilken utfärdades 1630. Denna författning innehölltresom en av en-
omfattande instruktion eftersökning och dokumentation dhe allehandaom av
gamble och saker fädhemeslandet kan blifwa illustreratmonumenter som
mcdh. Det med energi genomförda insamlandet uppgifter min-stor av om
nesmärken olika slag fick särskild betydelse för belägga denav atten att nya
stormakten grundad inte bara på skicklig krigskonst och diplomati,var utan

på storslaget historisktäven ett arv.
På initiativ Magnus Gabriel de Gardie inrättade Karl XI:s fönnyndar-av

regering 1662 professuri antikvitetema i Uppsala. Förmyndarregeringenen
lät också år 1666 utfärda den första kulturminneskyddsförfattningen: Kongl:
Maijtzs Placat Påbudhoch Om Gamble Monumenter och Antiquiteter. Däri
stadgades förbud skada eller ändra fornlämningar olika slag enligtmot att av

uppräkning. Skyddetnärmare avsåg de kyrkliga minnesmärkena:ävenen
kyrkobyggnader, klosterbyggnader, gravvårdar och inventarier, vidarese av-
snitt 3.2.3. Lämningarna på detta inte bara fredade;sätt de skulle ocksåvar
vårdas. Konungen hävdade i plakatet överhöghet eller regalrätt till forntidade
lämningarna, åtminstone de fanns på krono- och skattejord. Beträffandesom
frälsejorden får saken oviss. Plakatet kan i detta hänseendeanses mer anses

grunden för senaredet betraktelsesättet fomlämningarna utgörvara att ett
slags servitut på marken till förmån för det allmänna.

3.2.2 Fornlämningar fornfyndoch

Det regalrättsliga präglade också 1684synsättet års plakat angående allehanda
gammalt hittemynt fyndoch uti guld, silver, koppar och metallkärl, samt
andra stycken, mycket uppfinnes och undandöljes. Plakatet återgickrara som
på medeltida regler, kodiñerade i tjuvabalken i Kristoffers landslag. Enligt
dessa skulle fynd, till vilka äganderätt inte kunde styrkas, anmälas och till-
komma kungen till två tredjedelar medan den återstående tredjedelen tillföll
upphittaren för bottenfynd gällde hälftendelningsprincip överens-en som

medstämmer romerskrättsliga regler.
I 1734 års lag förbättrades lösensumman för hembudspliktiga ädelmetall-

fynd till fulla värdet plus åttondel 48 kap. 2 § missgärningabalken. Omen
kronan inte löste, tillföll fyndet upphittaren. Lagreglerna kompletterades och
straffsanktionerades i förordning år 1755.en av
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fredande och be-minnesmärkensangående forntidaårs förordning1828I
bestämmelsernade äldremindre utvidgningnågonupprepades medvarande

bekräftadesskyddfomlärrmingarnasfomfynd. fastahembudsplikt för Deom
åtnjötlämningaruppräkningpreciserades medockså och somaven ny

fåför markägareockså möjlighetenregleradesförfattningskydd. I denna att
byggnads-utgjorde hinderdessafornlämningar,tillstånd bort motatt ta om

ersättningsrätt tillstånd. Vitter-för vägradeinfördesodlingsföretag. Eneller
fornlämningdokumenterabesikta ochhetsakademin rätt att somengavs

skulle få bort.tas
angåendel867:7lförordning1828 års förordning ersattes av en ny

befästes detdennaoch bevarande. Iminnesmärkens fredandeforntida gene-
fomlämningama,skyddet förgrundadedirekt på författningenrella, och samt

och dokumenteraundersökaVittterhetsakademinsytterligarereglerades rätt att
Reglernaskulle få bort.ändå med tillståndlämningarsådana tas om an-som

för oförändrade. Enhuvudsakbestod ihembudsplikt fomfyndmälnings- och
Genomhembudsplikt.bronsfynd från1873 undantogförordningsändring

uppräkningen1886: 19 modemiseradesförordningsändringytterligare aven
boplatsläm-med övergivnakompletteradesfornlämningar ochskyddade

ningar.
s.k.kulturminnesvård denangåendeSOU 1922:12 till lagförslagI ett av

för fastaoförändrade regleriFornvårdsminneskommittén föreslogs stort
för skyd-principer föreslogs däremotHeltfomfynd.fornlämningar och nya

avsnitt 3.2.6.följer iredogörelsekulturföremål,övrigadet lösa envaromav
genomfördes inte.Förslaget

förslag tillSOU 1938:60 medbetänkandetframlades iförslagEtt nytt
Även föreslogs de be-förslagi dettafomminneslagstiftningreviderad m.m.

tilli förhållandekulturskyddet stärktesprinciperna föras vidare,stående men
Ägares detföreskrevsinskränktes. Dessutomersättningsrättmarkägarna. att

ilämnades till ingrepptillståndskulle kunna föranledaarbetsföretag attsom
undersökningsärskildförför kostnadernafornlämning skulle avsvaraen

bevarande.för desseller för särskilda åtgärderfomlämningen
medsambandharfast fornlämning ochFornfynd påträffas i somsom en

fornfynd,Andraegendom.i lagförslaget kronansdenna, förklarades vara
påträffasochföremål saknar100 år gamladvs. ägare,än utansomsommer

upphitta-tidigare tillfallafornlämning, skulle liksomkändsamband med en
och hem-skyldig anmälatidigare,skulle, också liksomDenne attvararen.

delvis bestodfyndet helt ellerfyndet till endastbjuda kronan, avmen om
silver eller koppar.guld,

1942:350i lagenväsentligt genomförasi alltFörslaget kom att om
i-i refererade delarlagen har sedermerafornminnen. Regleringen i den stort

docki 2 kap. Det kanoförändrad influtit KML. nämnas att gruppensett —
fö-till omfattafomfynd utvidgatshembudspliktigaanmälnings- och ävenatt
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remål ellerbrons legering med koppar fynd består tvåsamtav annan som av
eller flera föremål kan ha blivit nedlagda tillsammans depåfynd.antassom

3.2.3 Kyrkorna offentligaoch de byggnaderna

Som etablerades statlig kontroll kyrkobyggnadernämnts viss ochöveren
kyrkliga inventarier i års1571 kyrkoordning och bekräftades isenare
1666 års plakat och påbud. 1686l års kyrkolag infördes bestämmelser som
gjorde kyrkobyggandet beroende kungligt tillstånd 27 kap. §1 ochav som
innebar förbud avyttring kyrkliga inventarier 26 6 Oavsettkap. §.mot av

bestämmelserna från början avsedda främja antikvariska intressen,attom var
kom de successivt få sådan betydelse. Inledningsvis tillsynenutövadesatt en

det kyrkliga byggnadsväsendet landshövdingarna.över I kungligt brevettav
år 1759 utfärdades emellertid bestämmelser granskning kyrkobyggan-om av
det central statlig myndighet. Genom 1776 års förordning degenom en om
publika byggnaderna tillsynenlades generellt offentligt byggande på detöver

Överintendentsämbetet,år 1772 inrättade medan besluten skulle stadfästas av
Majzt.Kungl. förordningenI ägnades också uppmärksamhet privatperso-

inventarier i kyrkorna epitañer så sådana inventarierm.m., inteattners
skulle tillåtas förfula kyrkorummen.

Tillsyns- och tillståndsfunktionerna kom sådelas främst de tekniskaatt att
Överintendentsämbetetoch ekonomiska frågorna handhades medan denav

kulturhistoriskt inriktade kontrollen, särskilt med avseende de kyrkliga in-
ventariema, lades på den 1786 reorganiserade Vitterhetsakademien, vari riks-
antikvarien sekreterare officio.var ex

I 1828 års förordning forntida minnesmärken föreskrevs allmän in-om en
ventering rikets kyrkor, utfördesvilken de kommandeunder två åren. Iav
förordningen upprepades i huvudsak redan gällande regler kyrkligaom
inventarier. Bestämmelserna utvecklades saklig ändring i 1867 årsstörreutan
förordning med 9I § förbud för-nedbrytning,upptogs ett motsamma namn.
ändring eller användning för ändamål äldre kyrkor med tillhörandeannat av
byggnader gravvårdar och fastaandra minnesmärken föregåendesamt utan
prövning Kungl. Majzt. I 10 § förbjöds avyttring rörligt godsav utanav
kungligt tillstånd. Runstenar hotades nötning skulle flyttas, nöd-som av om
vändigt med bistånd Vitterhetsakademin. Kyrkklockor fick dock avyttrasav
efter hembud till kronan och omgjutas, de först dokumenterades.även om
Bestämmelserna gällde inte privatägda kyrkliga inventarier.

kungörelseI 1913 föreskrevs kyrkliga inventarier inte skulle fåatten av-
föras det inventarium befintlig lösegendom enligt lag skulle fin-överur som

vid varje kyrka, medgivande riksantikvarien.utannas av
Sammanfattande regler för både kyrkliga kultunninnen och offentliga

byggnader i övrigt meddelades i kun görelsen 1920:744 föreskriftermed rö- 101
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det offentligarande byggnadsväsendet, vilken författning 1776 årsersatte
förordning. Kungörelsen innehöll förberedelsedetaljerade regler för och
granskning statliga och andra allmänna byggnadsprojekt föreskrevoch attav
offentliga byggnader skulle vårdas och underhållas omsorgsfullt. Offentliga
byggnader, på grund kulturhistoriskt eller konstnärligt värde attsom av var
betrakta minnesmärken, fick ändras endast det nödvändigt ochsom om var
med respekt för byggnadens värde. Borttagna delar skulle bevaras på lämpligt

Ritningar skulle insändas till Byggnadsstyrelsen 1918 efterträttsomsätt.
Övcrintcndentsämbctet riksaritikvarien.och Det enligt dessa föreskrifter rela-
tivt skyddet kunde dock skärpas Kungl. Majzt på förslagattsvaga genom av
Byggnadsstyrelsen bestämde offentlig byggnad skulle i egenskapatt en av
byggnadsminnesmärke åtnjuta särskilt därefter lämpad omvårdnad. Sådana
byggnader skulle uppföras på förteckning fickoch inte Kungl. Maj:tsutan
tillstånd rivas, överlåtas, flyttas, ellerändras användas till ändamål för-som
rninskade dess värde. För slotten särskiltoch andra kvalificerade byggnads-
verk skulle slottsarkitekt förordnas. första byggnadsminnesmärkenaDe be-
slutades 1935, och tryckt förteckning dem år.över utgavsen samma

de kyrkligaFör kulturminnena infördes 1920 års kungörelsegenom en
delvis reglering. Kyrkobyggnader, inbegripet kapell, gravkor, klock-ny
staplar och församlingshus, utvidgningar kyrkogårdar och begrav-samt av
ningsplatser fick inte förberedas eller i bruk föregående samråd medtas utan
Byggnadsstyrelsen och Riksantikvarien beslut Kungl. Maj:t. Det-samt av

gällde överlåtelse eller användning för ändamål kyrkobygg-annatsamma av
Ändringnader. byggnaden krävde Riksantikvariens tillstånd.av

Bestämmelserna kyrkliga inventarier omarbetades i förordningenom
1942:929 angående vården vissa kyrkliga inventarier. Förordningen in-av
nehöll exemplifierande uppräkning särskilt vanliga slags inventarier,en av

de befann sig i kyrkas hus eller på kyrkogård, inteoavsett utansom, om en
Överlåtelseförbudetregeringens tillstånd fick överlåtas till gällde inteannan.

privatägda kyrkliga inventarier. varje församlingI skulle finnas förteckning
inventariema. Inventeringöver skulle ske vid kyrkoherdebyte visitation.och

Inget föremål fick avföras från förteckningen riksantikvariens medgi-utan
vande och inte heller ändras eller flyttas sådant samtycke.utanrepareras,
Kyrkoherden och kyrkvärdarna skulle väl vårda förtecknade föremål.

Under 1950- 1960-talenoch ändrades påverkadeseller regelsystemen på
olika Bygglovsplikt infördes för kyrkobyggnader.sätt. Tillståndsplikten i vad

kyrkogårdar och begravningsplatser överfördes till gravrättslagstift-avser
ningen och lades under länsstyrelserna. Riksantikvarieäm-Kvar undersenare
betets prövning blev kyrkotomtema, begrepp områdenett nytt runtsom avser

kyrka inte begravningsplats. Riksantikvarieämbetet frånär övertogen som
Byggnadsstyrelsen helt den kulturhistoriskt motiverade tillsyns- och till-
ståndsfunktionen enligt 1920 års kungörelse. Riksantikvarieämbetet övertog
också regeringens beslutsfunktioner beträffande kyrkorna.
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I det sålunda förändrade regelsystem med vissa ytterligare ändringarsom
överfördes från 1920 års kungörelse och 1942 års förordning till KML
fr.o.m. år 1989 hade Riksantikvarieämbetet sålunda det samlade be-ansvaret
träffande kyrkobyggnader, kyrkotomter och kyrkliga inventarier, medan
länsstyrelserna hade för begravningsplatsema och de inventarieransvaret som
finns där. Byggnadsminnesmärkena enligt 1920 års kungörelse blev statliga
byggnadsminnen enligt förordningen 1988: 1229 statliga byggnadsmin-om
nen m.m.

3.2.4 Privatägda byggnader

Behovet skydda privatägda byggnader och andra arkitektoniskt värde-attav
fulla verk, fortfarande i bruk och alltså inte kunde skyddadesom var anses
enligt reglerna fornlämningar, framhölls i Fomminnesvårdskommittensom
förslag till lag angående kulturminnesvård SOU 1922:12. Icke statli-m.m.

50 år gamla byggnaderän och byggnadsdelar, bevarande be-ga, mer vars
dömdes allmänt intresse skulleutgöra enligt förslaget kunna registrerasett av
Kungl. Maj:t. För byggnader inte tillhörde kommun eller landstingm.m. som
skulle för registrering fordras synnerligen kulturhistoriskt värde.ett stort
Registreringen skulle medföra viss tillståndsplikt för rivning och ändring av
byggnaderna; för de privatägda byggnaderna inskränkte sig dock restriktio-

till åtgärdermotsvarande inte skulle få utföras under 90-dagarspe-attnen en
riod efter anmälan till riksantikvarien, också skulle beredas möjlighetsom att
undersöka och avbilda byggnaden i berörda delar. Förslaget kom aldrig att
läggas fram för riksdagen.

Ett förslag framlades Kulturminnesvårdssakkunniga i betänkandetnytt av
SOU 1938:60 Reviderad fomminneslagstiftning Förslaget,m.m. som
byggde på den motsvarande regleringen för naturrninnen, i likhet medvar
denna beroende lämnade sittägaren samtycke till inskränkningardeattav
dispositionsrätten skulle kunna beslutas.som

Genom lagen 1942:354 skydd för kulturhistoriskt märkliga byggna-om
der länsstyrelserna möjlighet med samtycke både riksantikvariengavs att av

fastighetsägarenoch skyddsföreskrifterutfärda för kulturhistoriskt märkliga
byggnader. Sådana föreskrifter fick innehålla byggnaden inte riksan-att utan
tikvariens samtycke fick rivas, ombyggas eller förändras eller repareras.
Även område däromkring skulle stå under motsvarande skydd. Påett grund

skyddsföreskriftemas servitutsliknande verkningar skulle dessa inskrivas.av
Utan fastighetsägarens samtycke kunde sålunda inga skyddsföreskrifter

beslutas. Denna ordning ändrades inte förrän lagen 1960:690genom om
byggnadsminnen. Genom denna lag blev det möjligt visserligen inteatt- utan
föregående förhandlingar fastighetsägarenmed ändå dennes viljamot anta—
skyddsföreskrifter. Fastighetsägaren tillforsäkrades dock till ersättningrätten 103
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användninguppstå pågående byggna-kundeför den skada att avgenomsom
skyddsföreskriftema.blev försvåradden avsevärt genom

vissa förändringar, bl.a. i dethar undergåttByggnadsminnesreglema av-
i ärendena.riksantikvariens beslutsrättövertagitlänsstyrelsernaseendet att

byggnadsminneslagenöverfördes reglerna iändringarMed vissa yttterligare
1988 till KML.

herrgårdar och in-byggnadskomplex slott,Förvaltningsfrågorna för som
vissa kultur-förvaltningenövervägdes Utredningendustriminnen avomav

kultumiiljöer. Utredningen fö-förvaltaSOU 1991:64 Attmiljöer i rapporten
underlät-och stiftelsebeskattningenlättnaderi bostads-reslog vissa samt ett

förslag till ändradeför bevarandeändamål. Ingastiftelsebildningartande av
remissbehandlats.har inteframlades. Rapportenskyddsregler

Fideikommissen3.2.5

1600-talet ochunder delenfrämstSvenska fideikommiss bildades senare av
egendomfideikommiss i faststiftandetl700-talet. 1810 förbjödsunder av

ifanns berördes dockfideikommiss dåoch 1930 i lös egendom. De som
avveck-fideikommissensde beståendeförbuden. Fråganprincip inte omav

frånföljderna1800-talet, medanredan slutetling började diskuteras mot av
skrivelse från riks-kommit till uttryck iförstkulturminnessynpunkt ensynes
avveckling skullefideikommissensbegärdes frågandagen 1914, vari att om

tillñdeikommissinstitutionen bidragitskrivelsen erinradesutredas. I attattom
kunnat hållasvetenskapligt värdekonstnärligt ellersamlingar historiskt,av

utredningen bordeförhållandeönskvärtoch dettaatt ett somvarsamman,
1919framlades därefterlagutkastsärskild uppmärksamhet. Ettägna som en-

sådanaegendom kapital ochavveckling fideikommiss i fast ochdast avsåg av
egendomen. Annan lösegen-hörde ihop med brukandetinventarier avsom

avvecklingen skullebestå fideikommiss, ochdom skulle alltså kunna som
kulturvärden.därmed inte behöva hota

avvecklingsfrågan för fideikommissen iJordkommissionen behandlade ett
för-1923 SOU 1923:40. Kommissionen föreslogprinciputlåtande år att

godkän-statsmakternasñdeikommissjord inte bara skulle krävasäljning av
Angående kul-också ha förköps- och inlösensrätt.nande, skullestatenutan

mangårdar jämtekommissionen fideikommissensturvärdena framhöll att
från kultursynpunkt utgjordeträdgårds- och parkanläggningaromgivande en

fideikom-särskild omtanke vidtillgång för nationen krävde statenavsom
försäljningsärendenStaten skulle vid sin granskningmissens upplösning. av

delarköpeskillin mindre viktigalämplighet, ochgranska köparens närav
värdefulla-kapital till vård deegendomen såldes skulle kunnas avsättas avav

sin inlösensrätt.delarna. sista hand skulle kunnaI utövastatenre
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SOU 1935:50 med utkast till lag1935 promemoriaavlämnades omen
Även frågan fi-promemoriaavveckling fideikommissen. i denna togs omav

de bibehöllsSamlingarna och värdetdeikommissens kulturvärden attavupp.
borde be-allmännas åtgärdersin ursprungsmiljö uppmärksammades. Deti

särskilt från historisk,till fall då det fråga värdedegränsas veten-var om
också ligga i släktens intresseskaplig konstnärlig synpunkt. Det bordeeller

i variera,Lösningen det enskilda fallet kundeegendomen inte skingrades.att
förinnefattande egendom och medelbildande stiftelseraktuelltnärmast var av

egendomens vård.
samlingar.särskilda befogenheter i fråga DetDet allmänna skulle ha om

ekonomisktfideikommisset inte barapåpekades ändamålet med attutanatt var
försammanhållande och vård varit grunddet just garantin för attsomvar

tidigare generationerbilda fideikommiss. Föremålsbestånd hopbragta av
Beträffande byggnader ochborde framtida släktled till godo.komma även

föreslå lösningar försvårigheter särskildaparkanläggningar såg större attman
ekonomiska verksamhetenkunde inte urskiljas från denbevarande. Dessa

levandebli övergång frånoch försökte detta skulle resultatet lätt enenman
användning för.bevarad, svår finna någonkulturmiljö till musealt atten

i problem gälldeByggnadsskyddet ansågs också del störreett somsom en
för ñdeikom-fasta överhuvudtaget. föreslogskulturminnens skydd Det att

historisk, vetenskaplig ellermiss innehöll värden särskilt intresse frånsom av
försöka finna samförståndslös-konstnärlig synpunkt statligt skulleett organ

inte kunde uppnås skulleningar för bevarande. Om samförståndslösningar
ochi fråga, omfattande samlingentvångsvis stiftelsebildning kunna komma

möjlig-visst ocksåbelopp för dess vård. Inlösen ytterstaett angavs som en
het.

remisskritik. VidMöjligheten tvångsvis samlingar fick avsevärdskyddaatt
den fortsatta 1940-talet fi-beredningen inom Justitiedepartementet under av

för förvaltningdeikommissfrågan underkändes idén tvångsvisa stiftelserom
inlösensrätt ansågs böra finnas. Inlösensumman bordesamlingar, medanav

inom landet i odelattill den hembjudna egendomens saluvärdebegränsas
1942 för kulturhistoriskt märkligatillkomna lagen skyddskick. Den om

skydd före-byggnader möjlighet till frivilligt byggnadsskydd. Dettagav en
med-avveckling fideikommiss kunna genomförasvidslogs ägarensutanav

värdefullafå för bevarande den egendomengivande. För att ettresurser av
avvecklades.avgift skulle alla fideikommissföreslogs tas ut somen som av

frdeikommissavvecklingen till-giftsskyldi gheten ansågs rimlig eftersomAv
fördelar då fick sin med äganderätt. Enförde intressentema de egendom av-

i storleksordningen 10gift på % diskuterades och beräknades fond5 ge en
penningvärde fideikommiss avvecklats.miljoner kr i dåtida allanär

under Fi-1952 tillkallade Kungl. Majzt särskilda sakkunniga namnetsom
fi-deikommissutredningen SOU 1959:40 Avvecklingbetänkandetavgav av

deikommissen. Efter remissbehandling lagrådsgranskning framladeoch re-
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geringen därefter i proposition 1963:5 förslag till lag avveckling fi-en om av
riksdagen. i kraftdeikommiss, vilket förslag Lagen, träddeantogs somav

1964, 2.2. 3.3den 1 januari har beskrivits i avsnitt I avsnitt lämnas närmare
ñdeikommissen har framskridit.uppgifter hur avvecklingenom av

fornfynd kyrkliga3.2.6 Annan lös egendom än och
inventarier. Exportkontroll

Fornminnesvârdskommittén 1921

förslag SOU 1922:12Fornminnesvårdskommitténs år 1921 avlämnade till
lag angående kultunninnesvård innehöll, delvis beskrivits, ett systemsom
med skydd byggt på registrering de minnesmärken och kulturföremålav som

vetenskapliga eller grunder särskilt betydelsefulla.andra bedömdesav vara
Förslaget, bl.a. innebar registreringsbesluten skulle fattas Kungl.attsom av
Majrt, genomfördes inte.

Sigurd förslag 1927Erixons

I skrivelse till chefen för Ecklesiastikdepartementet anmälde intendentenen
vid 1927 omfattande, pågåendeNordiska Sigurd Erixon i februarimuseet en
utförsel gamla allmogemöbler och andra äldre kulturföremål. Enligtav
Erixons mening kunde exportförbud för hejda denendast verksamt attett vara

utvecklingen. på reglering i kul-I avvaktan permanentogynnsamma enen
turminneslag, borde exportförbudet införas och gälla alla kulturföre-snarast
mål i vid bemärkelse äldre 50 år.änsom var

Riksantikvarien utarbetade författningsförslag grundval Erixonsett av
till honom remitterade skrivelse. Förslaget innebar kulturföremålatt som var
äldre 50 år inte skulle få tillstånd särskild licens-än exporteras utan av en
myndighet, Generaltullstyrelsen anförde från kon-bl.a. betänksamhetmen
trollsynpunkt så utformat exportförbud.med generelltett

I927 års kungörelse

En proposition 1927:249 utarbetades inom Handelsdepartementet med
hemställan riksdagens yttrande till propositionen fogad kungö-överom en

1927:129.relse Genom denna kungörelse infördes med verkan från den 7
maj 1927 till den 15 juni år förbud utförsel till utrikes ortmot utansamma
Kungl. Majrts tillstånd vissa kategorier kulturföremål tillverkats föreav som
år 1860, nämligen möbler husgeråd föreningoch i medträ, även annatav

byggnader och byggnadsdelar till byggnader fastahörande in-ämne, samt
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redningsföremål friser, listverk, väggpaneler, hyllor, dörrar, fönster ochsom
fönsterkannar, omerade tak, takbräder eller takmålningar, kakelugnar, golv-
plattor, tillyxade stockar, bearbetade profilerat tegel, beslag och andrastenar,
smiden, och studsarur i fodervägg- lösa urfoder. Exportförbudet gälldesamt
dock inte för föremål ingick i personligt bohag för flyttarsom personer som
från riket för bosätta sig utomlands.att

Som framgått inskränkte sig den ursprungligen giltighetstidenavsedda för
exportförbudet till drygt månad. I propositionen anfördes den starkaatten
efterfrågan på äldre svenska kulturföremål kunde bedömas helt tillfälligvara
och framkallad övergående smakinriktning. Riksdagen uttalade detav en att
från vissa synpunkter kunde angeläget skyddet utsträcktes tillatt attvara om-
fatta åtskilliga andra föremål varit föremål för förslag från riksantikva-som
rien. Den föreslagna regleringen kunde emellertid demotsvara mestanses
aktuella kraven och kunde därför godtas. Riksdagen förutsatte emellertid att
regeringen skulle följa utvecklingen företa de vidare åtgärder kundesamt som

påkallade och möjliga riksdagsskrivclsc 19272313.anses
Kungörelsens giltighetstid kom sedermera förlängas, först till utgångenatt
juni 1929 och därefter olika beslut fram till dess denav attgenom ersattes av

lagen 1985:1104 skydd utförsel vissa äldre kulturföremål. Till-motom av
ståndsbefogenheten överfördes dock från Kungl. Maj till riksantikvarien.

K ulturskyddssakkunnigas förslag 1930

På begäran riksdagen tillsatte regeringen år 1928 utredning. direktivenIav en
erinrades tanken på inventering och registrering kulturföremål hadeattom av
samband med 1921 års Fomminnesvårdskommittés förslag i riktning.samma
Utredningen borde studera hur registreringsförfarande kunde organiseras.ett
Tanken på utvidgning det provisoriska exportförbudet borde ocksåen av

under hänsynstagandeövervägas till lojaladen handeln. Någon vidlyftig or-
ganisation borde inte byggas upp.

Kulturskyddssakkunniga avlämnade i januari 1930 betänkandet SOU
1930:3 Skydd för äldre kulturföremål innehållande förslag till lagett om re-
gistrering vissa äldre kulturföremål. En särskild registerkomrnission skulleav

frågor inskrivningavgöra kulturföremål i registret. Inskrivningsbaraom av
skulle kulturföremål alla slag funnits i riket sedan minst 60 årvara av som
och sådant konstnärligtprövats historiskteller värde derassom vara av att
bevarande i riket måste synnerlig vikt. På ansökan ägarenanses vara av av
skulle föremål fåäven inskrivas.yngre

Inskrivningen skulle innebära föremålet inte fick förändrasatt exporteras,
eller kommissionens tillstånd. Flyttades inskrivet föremålrestaureras utan ett
inom landet, skulle det anmälas.

Överlåtelser till utländska intressen skulle också fordra tillstånd och därtill
föranleda exportavgift 25 % värdet; betalades den inte skulle överlå-en om av 107
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skulle kommissionen inomogiltig. Om överlåtelsetillstånd söktes,telsen vara
pris för ellerföremålet överenskommettvå månader kunna lösa till statens en

kulturföremål skulle kunnalikvärdigtsvensk medborgares räkning. Byte mot
funnes synnerliga skäl. Restrik-beviljas; inte gåva, detdäremot änannat om

borttestamenterande kulturföremål till andraocksåtioner uppställdes mot av
sådan skullearvsberättigade. Enutländska än testamentstagare varapersoner

reglerna skullehembjuda föremålet till kommissionen. Brottförpliktad motatt
förskylla intill föremålets dubbla värde.böter

för lösen kulturföremål. De sakkun-Exportavgifterna skulle användas av
fö-arvsbeskattningen för registreradeniga föreslog också lättnader i ägare av

remål.
remissbehandlingen.Kulturskyddssakkunnigas förslag kritiserades under

inte fanns behovBl. ansåg vissa fackmyndigheter detatt att genom re-ava.
myndigheterna i fråga.föremålsgrupper berördegistrering skydda de som

år 1937 åt-inget regeringsförslag och avskrevsBetänkandet föranledde utan
gärder.

1964 års förslag

tillsattes åravvecklingen fideikommissenSom utflöde arbetet medett avav
utförseluppdrag förbud1963 särskild utredare med överväga motatt aven
frågor.kulturföremål och därmed sammanhängandevärdefulla konst- och

i majmed experter framladeUtredningen regeringsrådet Enar Eckerberg
kulturföremål.1964:22 Förbud utförsel1964 betänkandet SOU mot av

på kulturföre-exportförbud borde inriktas endastUtredningen fann att ett
föremåletdet synnerlig viktmål sådant nationellt intresse att attvore avav

nödvändigttekniska kunde underskulle förbli i landet. Av skäl det attvara
i sådantförbudet inbegripa andra föremål, för vilka fall exportlicensäven
förbundet förskulle kunna beviljas. Exportförbudet borde med rättvara en

finansielladen drabbade påkalla inlösen, vilket påkallade särskilda insatseratt
Utredningen på central registreringfrån statsmakterna. avvisade tanken en

till alltförgrund för utförselförbudet med hänvisning sådanatt ensom en vore
kulturföremålkostsam i förhållande till det relativt begränsade antalet som

skulle omfattas och till det ändå lätt undanhålla föremål från in-att att envore
ventering.

angivna kategorier kulturföre-Utredningens lagförslag omfattade brett av
få medmål 100 år gamla. dessa skulle utförsel inte skeFöränsom var mer

biblioteket, Riksarkivetmindre tillstånd lämnats Nationalmuseum, Kungl.av
Riksantikvarieämbetet. vissa situationer skulle dock inte fordrasIresp. av

tillstånd, vid utflyttning, förvärv bo-ägarens testamente,t.ex. genom arv,
delning eller gåva, eller föremålet inte funnits längre tid i landet underänom
50 år Tillståndeller hade lågt ekonomiskt värde. skulle få endastvägrasett

föremålets bibehållande inom synnerlig sådana fallriket vikt. Iom108 vore av
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föremålet inte skulle kunnanämligentillstånd ändå kunna beviljas,skulle om
viss tid elleråterinföra föremålet inomförbundit siglösas in, sökanden attom

utomlands och hinder inteför auktionsförsäljningföremålet föranmältsom
hadeOm exporttillståndintressenter in det.förelåge för svenska väg-att ropa

begära inlösen.inom två månader kunnakulturföremåletsskulle ägarerats,
skiljemän.fråganskulleVid tvist lösensumman avgöras avom

kulturföremålskydd utförselgodtog ökatRemissinstansema motatt ett av
betänkligheter rörandeanförde emellertidpåkallat. Generaltullstyrelsenvore

fo-så brett angivnakontrollera efterlevnadende praktiska möjligheterna att av
hinder och be-föreslagit. Avsevärdaremålskategorier utredningen hadesom

varuutförseln och allmänheten.skulle kunna drabbasvär
tillsärskilt med hänsynregeringen den,proposition 1965:58 anfördeI att

då lägga det fram-inte bereddfrån tullen anförda Synpunkterna,de attvar
på slutligt ställ-bestämmelser. avvaktanlagda förslaget till grund för Inya

kul-till förfogande för inköpemellertid medel ställasningstagande borde av
inom landetderas bibehållandeturföremål riskerade att exporteras,som om

börjanhemställan. Medsynnerlig vikt. Riksdagen biföll dennaskulle vara av
stått tillförslagsanslag på varierande beloppbudgetåret 196566 har årligen ett

förfogande för nämnda ändamålet.det

ulturrâdets årförslag 1979K

utförsel kulturfö-skilda fråganUnder 1970-talet aktualiserades sätt om av
kulturråd i samrådremål i riksdagen. 1974 regeringen Statensuppdrog att

erfa-Nordiska värderingmed Riksantikvarieämbetet och göramuseet en av
utförsel Även ifråga kulturföremål.renheterna ordning igällande om avav

1977uppmärksammades utförselfrågoma. RådetNordiska rådet antog re-
lagstiftningsvägenvidta förkommendationer till regeringarna åtgärder attatt

lagstiftningsåtgärdema.utförsel harmoniseraskapa skydd motett samt att
beredandeordförande i denKulturrådets nyssnämnda utredningsuppdrag

redovisades i septemberjustitierådet Ingrid Gärde Widemararbetsgruppen
kulturföremål. I1979 i 1979:5 Skydd utförsel rapportenrapporten mot av
enligt 1927 års kungörelseredovisades hur det då gällande utförselförbudet

Även medelsanvändningen på1965-1978.hade tillämpats under perioden
uppgifter läm-kulturföremål redovisades. Vissaanslaget för inköp vissaav

antikviteter. kunde konstaterasnades vidare handeln med konst och Detom
utförselförbudet i viss utsträckning hade överträtts.att

iföremål kvarhållandeKulturrådet föreslog utgångspunkt attsom varsen
få föraskulturarvet inte skullelandet betydelse för det nationellastorvore av

tillståndsplikt förföremålsområden omfattasfrån landet. Vida borde attut av
föremålen. Vissa före-därigenom för tullpersonal känna igenunderlätta att

frlmupptag-frimärken, sigill ljud- ochmålsområden, samtt.ex. mynt,som
generella åldersgränsenningar borde inte omfattas tillståndsplikt. Den 109av
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borde till 100 år, för vissasättas kategorier föremål: samiska föremål,men
fotografier och arkivhandlingar, borde åldersgränsen till 50 år, och forsättas
tryckta skrifter kunde till år 1600, eftersomgränsen sättas trycktasenare
skrifter bedömdes redan finnas i de offentliga samlingarna. Någon värde-

borde inte tillämpas.gräns
En statlig inköpsordning för kulturföremål borde bestå, administrerasmen

särskild delegation inom Kulturrådet. Delegationen skulle ävenav en ansvara
for information utförselförbudet och för ansökningar utförseltill-attom om
stånd och vidarebefordrades till tillståndsmyndighet. Tillmottogs attresp.
fungera sådana föreslogs Riksantikvarieämbetet och Statens historiskasom

Nordiska Statens konstmuseer, Kungl. biblioteketmuseet,museer, samt
Riksarkivet.

Kulturrådets förslag utformades i dels lag förbud utförselmoten om av
kulturföremål, dels förordning med rubrik. Därutöver framladesen samma
förslag instruktionsändringar för Kulturrådet för därigenom inrätta de-om att
legationen för skydd utförsel kulturföremål.mot av

Vid remissbehandlingen Kulturrådets hälsades från de flestarapportav
håll med tillfredsställelse förslag utökat skydd utförsel kulturföre-motom av
mål. Bl.a. de juridiska instansema emellertid kritiska och efterlyste be-var
gränsningar och preciseringar i de föreslagna reglerna. Som skäl anfördes att
den föreslagna regleringen innebar straffsanktionerat totalförbudett mot ex-

samtidigt avsikten utförseltillstånd skulle beviljas i detport över-attsom var
vägande fall.antalet

Proposition 198182 :82

I 198182:82 framlade regeringen starkt omarbetat förslag be-ettprop. som
tecknades väsentligt mindre genomgripande vad Kulturrådetänsom av natur
hade föreslagit. Regeringen utgångspunkt flerattangav som en grupper av
kulturföremål omfattades 1927än års kungörelse borde nåssom av av
skyddsbestämmelser. En på kommersiella grunder organiserad utförsel av
värdefulla bordekulturforemål motverkas, det reguljära kulturutbytet ochmen
utförsel hade samband med personliga förhållanden skulle inte hindras.som
Tanken på registrering utförselförbjudna föremål avvisades; lagstift-en av
ningen borde fortsättningsvis byggaäven vissa kategorier kulturföremålatt
borde omfattas tillståndsplikt. Dock borde kretsen föremål trängre änav vara
vad Kulturrådet hade föreslagit för inte omfattande administration ochatt en
väsentliga kostnader skulle uppkomma. Avgörande för tillståndsprövningen
borde huruvida risk funnes för utarmning kulturarvet beträffandevara en av

viss kulturföremål. Kulturrådets förslag åldersgränser god-en grupp av om
ansågs behöva kompletteras värdegräns 000togs, 1 kr. Kul-men av en om

turföremål framställda i utlandet borde inte omfattas tillståndsplikt förränav
110
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denna fråga Riksantikvarieämbetet. Avgifter bordenärmare utretts tas utav
för tillståndsförfarandet tillfalla tillståndsmyndighetema.och

Regeringens förslag framlades efter granskning Lagrådet i lag ut-av en om
försel vissa kulturföremål.av

fästeKulturutskottet i sitt betänkande KrU 198182:20 särskilt avseende
vid den från flera håll framförda åsikten blivande lag borde omfattaatt en

i framställda föremålutlandet vikt för vårt nationella kul-även är storsom av
utredning i frågaDen denna regeringen hade aviserat borde enligtturarv. som

föreliggautskottet innan riksdagen ställning. Utredningen borde ocksåtog
omfatta frågor nivån värdegräns och lämpligheten införaattom en om en
statlig förköpsrätt. Riksdagen biföll rskr.198182:213.utskottets hemställan

Riksantikvarieämbetets årförslag 1982

Regeringen uppdrog därefter maj 1982 Riksantikvarieämbetet och Statens
historiska i samråd Statensmed konstmuseer, Nordiskaatt museet,museer
Kungl. biblioteket och Riksarkivet framlägga dels ändrings- och tilläggs-
förslag riksdagen hade begärt, dels utredning behovet skydd motsom om av
utförsel fomfynd.av

Riksantikvarieämbetet redovisade utredningsuppdraget i november 1982
föreslogoch sammanfattningsvis följande. Beträffande kulturföremål fram-

ställda i utlandet ansåg ämbetet endast sådana föremål förts in tillatt som
Sverige före år 1840 borde omfattas tillståndsplikt. I fråga fomfyndav om
fann ämbetet motiverat föreslå tillståndsplikt för fomsa.ker:generellatt en

begrepp skilde sig något från fomfyndsbegreppet. I värdegräns-ett nytt som
frågan ansåg ämbetet två sådana borde införas: två basbe-gränseratt en om
lopp skulle knuten till bildkonst och konsthantverk den andrasamtsom vara

Äm-tiondels basbelopp, skulle gälla för övriga angivna föremål.om en som
betet föreslog slutligen enligt bifogat lagtextutkast skulle få utövaatt staten ett
förköpsrätt vid försäljning offentlig auktion föremål omfattadesav som av
skydd utförsel. Dessutom borde det möjligt för lösa kul-görasmot staten att
turföremål i fall där borde medges därför någon inteköpare kundeexport att
påträffas Sverige.i

Vid remissbehandlingen Riksantikvarieämbetets promemoria framfördeav
företrädare för auktions- antikhandeln exportförbudslagstiftninattresp. en g
egentligen inte behövdes eller i fall inte borde så långtgåendegörasvart som
föreliggande förslag. Genom förändringar i mervärdesskattereglema borde i

återinförselstället svenska kulturföremål till landet främjas. Beträffandeav
utomlands framställda kulturföremål fick ämbetets förslag genomgående ett
visst stöd, den meningen också framfördes fåtalendast sådanaäven att ettom

det Äm-föremål kunde betydelse för svenska kulturarvet.storanses vara av
betets förslag rörande fomsaker ñck viss uppslutning, medan meningarna
beträffande värdegränsema delade. flestaDe remissinstanser tillstyrktevar en 111
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statlig förköpsrätt, medan några i visst fallavstyrkte, till förmån för endastatt
lösenrätt skulle tillskapas.en

årsProposition 198485 79 och 1985 lag skydd utförsel vissamotom av
kulturföremåläldre

I 198485:179 anslöt sig regeringen i till de principer istort angettsprop. som
den tidigare propositionen. Vissa föremålskategorier avgränsades i förhållan-
de till tidigare förslag, och några ytterligare föremålskategorier lades till för-
slaget. Beträffande utomlands framställda kulturföremål byggde regeringens
förslag på Riksantikvarieämbetets promemoria innehöll några avgräns-men
ningar och preciseringar. En värdegräns 50 000 kr borde uppställas förom
sådana föremål, liksom överhuvudtaget för föremål inom Statens konstmu-

ansvarsområde. Föremål avsågs bli omfattade SO-årsgränsseers som av en
borde tillståndspliktiga endast deras värde överstiger 2 000 kr.göras om
Förslaget statlig förköpsrätt ansågs för ingripande och fördes där-om en vara
för inte vidare. kommentar gjordesIngen behovet inlösenregler. Ut-om av
förselförbud för fomsaker föreslogs inte; Riksantikvarieämbetets förslag
ansågs inte möjligt tillämpa. avgiftsbeläggning tillståndsförfarandet,Enatt av
så hade föreslagits i den tidigare propositionen, ansågs tills vidare intesom
lämplig. Ett Lagrådet granskat lagförslag framlades med det här iav samman-
fattning återgivna innehållet under rubriken Lag skydd utförselmotom av
vissa äldre kulturföremål.

Riksdagen biföll, dock med den ändrigen och medaljer inte skulleatt mynt
omfattas tillståndsplikt, regeringens förslag 198485:7,KrU rskr. 76.av
Lagen 1985:1104 skydd utförsel vissa äldre kulturföremål träddemotom av
därefter efter ha föregåtts sammanlagt olika utredningsförslag ochatt av sex-
två propositioner -i kraft den juli 1986l och därvid 1927 års kungö-ersatte
relse, ursprungligen skulle ha gällt endast till den juni år.15som samma

års1987 kulturmiljovdrdsproposition och kap.5 KML

I budgetpropositionen 1987 prop. 198687:lO0 bil. 12, 386 anmäldes.
regeringen sin avsikt sammanföra kulturminnesvårdens speciallag-attsom
stiftning i samlad kulturminneslag. förslag till sådanEtt lag lades fram ien en
betänkandet DsU 1987:9 Kulturminneslag sammanförd och bearbetad-
lagstiftning kultunninnen. skyddLagen utförsel vissa äldremotom om av
kulturminnen föreslogs där med endast mindre redaktionell förändringen
komma ingå femte kapitel i den lagen.att ettsom nya

Regeringens förslag samlad lag lades fram för riksdagen iom en mars
1988 prop. 198788:lO4. Vissa ytterligare redaktionella ändringar hade

112
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kostnaderna itäckaavgifter förregeringenföresloggjorts. Dessutom attatt
skulle fåutförselärenden tas ut.om

ändringsför-medtvå motionerföranleddelagtextförslagPropositionens
föremål inom Nor-000 kr på1värdegränsförslogsslag. I den omenena

in-skyldighet skulleyrkadesandraansvarsområde; idendiska attmuseets en
fall. Kulturut-i vissakulturvårdanderegionalasamråd medskrivas organom

motionerliksom tillmotionerna, utvär-till de bådaavstyrkte bifallskottet om
införselmervärdesskatt vidoch lägregällande lagendering den avomav

hemstäl-biföll utskottets23. Riksdagen198788:21kulturföremål KrU s.
lan.

januarikraft denträdde i 1kulturminnen1988:950Lagen m.m.om
itillståndsförfarandetföreskrifter förkompletterande1989, samtidigt som

Föreskriftergällande.kulturminnen blev1988:1188förordningen m.m.om
StatensRiksantikvarieämbetet ochavgifter sedermerabl.a. antogs avom

KRFS 1989:15.januari 1990från denmed verkan 1historiska museer

Ãterlämnande kulturföremål3.2.7 av

bort-kulturföremål olagligen haråterlämnandei 6 kap.Reglerna somavom
i kraft denvilka regler träddeterritorium,förts från EU-statsannanen

gälldespeciallagstiftningiviss motsvarighet1995, har haftjanuari1 somen
1958. Lagstiftningen,upphävdes1945 och slutligtfrån juliSverige den li

ochikraftträdandeförordningartvå lagar medtill uttryck ikom omsom
stark607 innebar i559, 589 ochSFS l945:520-527,verkställighetsregler

territorier varit ockupe-frånhärrördesammanfattning egendomatt somsom
i förvar ii Sverige kundeåterfannsriket ochrade Tyska och Japan tassomav

Flyktkapitalby-myndighet,särskildutredningar. Enpå anspråk ochavvaktan
domstols-ochoch förvalta den,säkerställa egendområn, inrättades för att en

uppgiftenanförtroddesRestitutionsnämnden, avgöranämnd,liknande att an-
åter-beslutNämndensåterställande tillspråk på egendomens rätt ägare. om

dessersättning kundei fråga avgö-inte överklagas,ställande kunde ommen
domstol.rande överprövas av

strid medi fråga iegendomenför återlämnandeförutsättningEn attvar
åtgärderunderkastad liknandeellerblivit beslagtagenfolkrättens regler hade

egendomgälldeför dess räkning. Detsammaockupationsmakten eller somav
måsteockupationsmaktenplundringtagits från någon anses an-somgenom

orättfärdigtellervåld, hotberövats någonsvarig för eller annangenomsom
tillhörde desseller någonockupationsmaktenförfarande begånget somav

civila styrkor.militära eller
riksda-till den sedermerabakgrunden1945:328 presenteradesI avprop.

allierade makterna1943 hade dei januarilagstiftningen. Redanantagnagen
försittavsågregeringen de allieradesvenska göranotiñerat den ytterstaatt 113att
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omintetgöra fientliga plundringsåtgärder på ockuperat område. De allieradeatt
förbehöll sig ogiltigförklara alla rättshandlingar avseende plundradatt egen-
dom, rättshandlingaräven legala eller frivilliga former. Liknandegettssom
notifieringar hade skett i februari 1944 den s.k. Declaration of Lon-senare
don ioch oktober 1944. Iden sistnämnda hade begärts de neutralanoten att
maktema skulle vidta omedelbara åtgärder för hindra omsättning elleratt
flyttning egendom, inbegripet guld, och konstverk, tillhördeav pengar, som
regeringar för eller från ockuperade områden.personer

Den regeringen stödde propositionensvenska principen terlämnandeom
till ursprungliga i ockuperade områden sådanägare egendom de orättmä-som
tigt hade berövats. Eftersom de allierade regeiingarnas fått publici-noter stor

förmodades förvärvare sådan egendom medvetna det tvivel-tet att av var om
aktiga i sina förvärv. Förelåg ond innehavarna skyldiga återställatro attvar
egendomen ersättning. Likväl kunde det, enligt propositionen, inteutan ute-
slutas det fanns förvärvat egendomen i god I sådana fallatt personer tro.som

det mindre tilltalande i tidigare ockuperat landt.ex. ettvore ettom museum
och blivit berövat visst konstverk under ockupationen, skulle kunnaettsom
återfå det endast lösen så svensk föreskrev i frågarätt godtros-mot som om
förvärv. De svenska reglerna bedömdes i propositionen i internationellt per-
spektiv ovanligt tillmötesgående godtrosförväivare och skulle intemotvara

förståelse berörda utländskamötas intressenter. För snabbt åter-av att ettav
ställandeförfarande skulle möjligt, borde därför åta sig betalastatenvara att
ersättning till godtrosforvärvare för deras egendomsförlust.

Lagstiftningen kom få förlängd giltighet, upphävdes i olikaatt men om-
gångar, den sista efter överenskommelse med Förbundsrepubliken Tysk-en
land 1956 SFS 1957:41 och 42 1958:281. Den hade då tillämpats i 67samt
fall återlämnande och i 1 281 fall beträffande förvarstagande egendom.av av

3.3 Vissa uppgifter fideikommissen och avvecklingenom

3.3. 1 Uppgifter fideikommissenom

Under perioden från 1810, då nybilda Fideikommiss i fasträtten egendomatt
upphörde, till sekelskiftet då avvecklingsfrågan började aktualiseras, anta-var
let Fideikommiss med innehav fast egendom i oförändrat,stort settav strax
under 200.

Fideikommiss kan dock förändra Jordegendomar har bytts ellernatur. ut
med stadsfastigheter eller kapital. Sådana försäljningar eller byten harersatts

alltid krävt Kungl. Majt:s godkännande. fåtal FideikommissEtt har upphört
exekutiv försäljning eller utslocknat. 1900-taletätten Undergenom attgenom

blev det vanligt fast egendom i Fideikommiss med Kungl. Maj:ts till-attmer
stånd försåldes, varvid likviden blev kapitalñdeikommiss. Helt ñdei-nya114
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bildas fram till 1931. Således för-i kapital och lösegendom kundekommiss
förefideikommiss med fast egendom avveck-eller omvandlades 55casvann

fåtal fall upplösning, delslingslagens tillkomst, dels i attett genom genom
kapital.övergå till fideikommiss med enbart lösegendom och

SOU 1923:40 innehöll vissa statistiskaJordkommissionens betänkande
fideikommissen.förteckning de år 1910 aktuellauppgifter, däribland överen

Antalet fi-162 innehavare fideikommiss i fast egendom.Den omfattar 155av
År40 tilldeikommiss i fast till år 1923 ha minskat med 115.egendom angavs

431 000ingick i fideikommiss ha,1920 den totala arealen som varavvar
Åkermarken000 till delen utarrenderad; endaståker 131 ha. störstavar

19 000 brukadesha ägarna.av
fideikommissen innehöllSOU 1959:40 AvvecklingBetänkandet enav

fannsñdeikommissegendomama. Enligt denna detomfattande statistik över
På 110 fidei-1959 181 fideikommiss 124 med fast egendom. deår varav

fanns 142 huvudgårdar ochkommiss jordbruksfastigheter översom var
Fideikommissens000 undergårdar, samtliga utarrenderade.3 nästan sam-

90 000sjunkit till 331 000 ha mark, hamanlagda areal hade varav canu
brukades 17 000 haåkermark och 183 000 ha skogsmark. Av åkermarken

Fideikommissen drev industriellutarrenderad. ävenägarna, resten varav
i anslutning till jord- och skogsbruket.verksamhet, främst

kulturhistoriskt[betänkandet antal fideikommiss med stonettnamngavs
med de värde-värde, 18 med särskilt värdefulla huvudbyggnader och 5 mest

Någonansågs absolut särställning.fulla samlingarna. Skokloster ha en
fideikommis-förteckningegentlig inventering utfördes dock aldrig. Den över

kulturhistoriska värden.ingick i utredningen redovisar intesen som
uppskattningarInför gjordes dock vissa kvantitativautredningsarbetet av

föreligger förteck-omfattningen de kulturhistoriska värdena. Sålunda enav
från 1956 på överväganden under 1940-talet inom Justitie-ning byggersom

omfattande vissa fideikommissdepartementet ñdeikommissawecklingenom
22 objekt.synnerlig kulturell betydelse. Den tarav upp

uppgifterfrån år 1957 på innehavarnasEn förteckning byggersom egna
fasta kulturvärden och innehavarensredovisar fideikommiss med lösaresp.

97uppskattning årlig kostnad för vård. Förteckningenderas angeregen av en
vilka 10 endast angivits hafideikommiss med kulturhistoriska värden vär-av

defullt lösöre.

förarbeten3.3.2 Avvecklingslagen och dess

fidei-Fideikommissutredningens betänkande SOU 1959:40 Avveckling av
kulturvärdenkommissen ägnade frågan bevarande fideikommissensom av

tvångsvisauppmärksamhet s. 139 ff. Utredningen fann detstor att sam-
verksamt torde ha bi-manhållandet egendom medelst ñdeikommissbandetav 115
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dragit till kulturvärdenas bestånd. En avveckling skulle sannoliktatt trygga
medföra de kapitaltillgångar olika slag utgjort grundvalen föratt av som som
kulturföremålens underhåll kommer olika händer, vilket försämrar under-
hållsmöjlighetema för de särskilt kostnadskrävande byggnaderna och parkan-

Åtgärder,läggningama. skulle kunna vidtas från det allmännas sida,som
torde behöva begränsas till sådana fideikommiss utgjorde enhetligsom en
kulturmiljö. Lösa kulturföremål borde endast kunna skyddas i samband med
bevarandet byggnader och andra fasta minnesmärken och skyddet bordeav

samlingar, föremål.inte enstakaavse
Utredningen fäste särskilt avseende vid den ekonomiska grundvalen för

bevarandet kulturvärdena. Staten saknade anledning sigstörreav att engagera
i fråga ñdeikommissen i frågaän privat egendom. ställetIom om annan
borde ñdeikommissmedel i bevarandesyfte.avsättas Avsättningen, intesom
ansågs drabba ñdeikommissintressentema på något for dem eller obilligtnytt

borde ske till tillsätt, varje kulturbärande fideikommiss knuten fond.en
Denna borde så avkastningengöras kunde täcka väsentlig delstor att en av
kulturvärdenas underhåll, inte så avsättningen skulle framståstor attmen som
obillig fideikommissintressentema. Utredningen avvisade tanken påmot en
tvångsvis överföring kulturellt värdefull egendom till särskilda stiftelser. Iav
fråga byggnader föreslog utredningen i stället 1942 års lag kultur-om att om
historiskt märkliga byggnader borde tillämplig i fallgöras däräven ägarens

intesamtycke förelåg.
Skyddet för den lösa kulturegendomen, inte kunde omfattas 1942som av

års nyssnämnda lag, borde i stället åstadkommas lämpliga vilkor förgenom
stöd från de fondmedlen. Därtill föreslog utredningen frihet frånavsatta arvs-
skatt i fråga kulturegendom skulle bevaras, frihet skulle för-om som en som
verkas samlingarna skulle tillfalla någon byggnadernasän ägare.om annan

Fonden borde organiseras stiftelse med kulturegendo-ägarensom en av
destinatär. Hur mycket medel i varje enskilt fall skulle avsättas,men som som

liksom stadgar för stiftelsen borde beslutas Kungl. Majzt efter beredning iav
särskild frdeikommissnämnd.en
För det fall- Skokloster nämndes exempel frdeikommisset inteattsom -

innehöll tillgångar möjliga borde expropriationsmöjlighe-avsättaattsom var
för fast egendom kompletteras med bestämmelser gjordetema det möj-som

ligt inlösa samlingar tillhöräven fideikommiss.att som
I remissbehandlingen utredningsförslaget ansågs från flera hållav att tan-

ken på tvångsavsättning medel inte stod i överenstämmelse meden av arvs-
bevarandeföreträdareVidarerätten. anmärktes både från och från fideikom-

missariemas intresseorganisation utredningen underskattade de hotadeatt
kulturvärdena och inte redovisade underlag deras omfattning. Enighetom
rådde i särskilda skyddsåtgärder krävdes, och måstestort sett attom att man

sikte på säkerställa de ekonomiska grundvalarnata för kulturvärdenasatt un-
derhåll.
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avfideikommissförordnandetavveckling förlängningUppskjuten

falla.stödstiftelser fick IpåtankenmedförderemisskritikenstarkaDen att
angelägen-2.2.2,framgått avsnitti stället,propositionen tillvaratogs avsom

desplittradesfall inte sär-i vissañdeikommissegendomenheten genomattav
156. Möjlig-128,1963:5aktiebolagsbildning prop.reglernaskilda s.om

kommitocksåanläggningar hadefastaoch andraskydda byggnaderheten att
tillämpning intebyggnadsminneslag,1960 årsförstärkas varvarsatt genom

egendomenden lösasamtycke. Försittlämnathelt beroende ägarenattav
inlösensmöjlighe-särskildafinnasföreslagit-utredningenborde dock som-

möjlig-kvarståendeföremål. Somför enstakainteför samlingar men enter
bordeodeladfideikommissegendomundantagsfall behållaihet ytterstaatt
131.avvecklingstvånget prop.fråndispensMajzt kunna meddelaKungl. s.

Även synnerligenutnyttjasskulle kommabefogenheten sparsamt,attom
önskvärdautgångspunkterfrån allmännaunderlättaägnadborde den attvara

riksdagsbehandlingenIfideikommissintressenterna.mellanuppgörelser av
LlUnågot. BevUsynnerlig sparsamhetpåmjukades kravenlagen upp

1963:2

skogsegendomarjord- ochStörre

fideikommissenssplittringutgångspunktenUtredningen hade, med att aven
skadlig kapital-allmäntskulle innebäraskogsegendomarsamlade settenstora

ihopbildas och hållasbygdegods skulle kunnaföreslagitförlust, att
ochremissbehandlingen,underunderkändesförslagtvångsvis. Detta ersattes

inlö-ñdeikommissaktiebolag, delsför inrättandespeciella reglerdels enavav
betydan-enhetmbevarande såsomdess äregendomenförsensrätt avenom

argumentationen,iskäl saknasKulturhistoriskaintresse...16 §.allmäntde
ochförutsättningarnas,ekonomiskadediskussionutredningensatttrots om

i principför bevarandetbetydelseförvaltningenssammanhållnadärmed den
i propositionen.godtas

genomförandeAvvecklingens3.3.3

Avvecklingslagens tillämpning

avvecklingslagenfideikommissavveckling1963:583Sedan lagen avom
ochregeringensMajztsKungl.januari 1964 hari kraft den 1trätt resp.genom

pågår10avvecklats. För156 fideikommissbeslutFideikommissnämndens
avveckling.

fideikommiss-förlängningavvecklingslagenBestämmelsen i 6 § avom
1964 be-fall. gångentillämpats i Förstabestämmelser harurkundens tre var
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träffande den s.k. Gallierasamlingen, lösöreñdeikommiss förvaras påett som
Stockholms slott. 1969 beslutades på delägarnas begäran B00 fideikom-att
miss i Närke skulle förlängas med motivet det betydande allmäntatt ettvar
intresse bevara den ekonomiska enheten odelad.att Det tredje beslutet fattades
den 24 augusti 1995 i fråga ulleröF fideikommiss utanför Västerås medom
motivet synnerligt kulturhistoriskt värde under rådande omständighetersom
inte kunde hållas samlat på Fulleröbeslutetsätt. kanannat attses som en mer
aktiv tolkning avvecklingslagens förlängningsbestämmelse hädanefterav
kommer tillämpas regeringen.att av

Bestämmelserna i 16 § avvecklingslagen inlösen egendomom av en vars
bevarande enhet betydande allmäntär intresse, och 17 § inlö-som en av om

samling kulturhistoriska skäl har aldrig tillämpats,sen det fleraav ävenav om
gånger har diskuterats. någraI fall har frivillig överenskommelse inköpom
kunnat träffas. I andra fall har inlösen inte skett ekonomiska skäl, vidav t.ex.
avvecklingen Wands fideikommiss i Kristianstads län. Frågan fortfa-av är
rande öppen skall köpa eller lösa in samling äldrestaten måleri ochom en ett
arkiv från Ericsbergs ñdeikommiss i Södermanland. Här har Statens konst-

och Riksarkivet 17 § tillämplig.ärmuseer ansett att

Planerad och förtida avveckling

någraI fall har avveckling kunnat ske i förtid, permutation. Etten genom
exempel detta, Krapperup, behandlas i avsnittnärmare 5.3.1.

Avveckling med medverkan och kommunstatav

Vid flertal tillfällen har hela eller del fideikommissegendomenett köptsav av
eller kommunen för säkerställastaten bevarande. Skoklosteratt såldes årett

1967 till Fideikommisset omfattade slottet,staten. lösöre och arkiv. För-ett
säljningen blev den slutliga lösningen på långvarigt problem delsett som
påtalats Fideikommissutredningen, och dels föranlettav särskilden
Skoklosterutredning.

Västerås kommun har vid två tillfällen förvärvat ñdeikommiss bevaran-av
deskäl. Tidö köptes sålunda 1968 och såldes därefter vidare till den förre äga-

bror med förbehåll byggnadsminnesförklaring ochrens de värdefullareom att
inventariema skulle ingå i stiftelse. Stiftelsen har styrelseledamöter, fö-en tre
reträdare för Riksantikvarieämbetet, Västerås stad och Tidöresp. ägaren av
slott. Inventariema står kvar på ursprunglig plats i slottet enligt 50-årigtett
nyttjanderättsavtal med Stiftelsenägaren. får ekonomiskt tillskott kommu-av

för vårdnen m.m.
ÄngsöVid avvecklingen mellan Västerås och Enköping fråganav togs om

inlösen sedan avvecklingen inletts fideikommissariensupp, död 1968.genom118
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trädde ininventarier 1971. EfterträdarenmedVästerås köpte godsetkommun
nyttjanderätt till park ochoch fick samtidigtför jordbruket,arrendatorsom

visningsplikt. överlätKommunenmed viss underhålls- ochhuvudbyggnad
friluftsliv, denför naturvård ochLandstingets stiftelseegendomen till men

del köpeskil-kommunen medStaten stöddeförvaltas kommunen. avenav
ÃngsöpokalenRiksantikvarieämbetetköpte dessutomlingen. Staten genom
Ängsöarkivet,Ängsökedjan delarRiksarkivet och1973, 1981samt avgenom

slutligt kunde avvecklas.varefter fideikommisset
V grundtvångsinlöstes år 1946utanför VaxholmBogesund staten avav

vanskötsel.

avvecklingsexempelYtterligare

1994,nyligen, i decemberi rättshistoria i Lund har ägnatsexamensarbeteEtt
Kultur-Lindeborgsfideikommissavvecklingsproblematiken. Stefan rapport

grundligt förfideikommissen redogöravvecklingvärdenas bevarande vid av
negativa effekterdeavvecklingsfall drar dessa slutsatsenoch att somavsex

la-de medelFideikommissutredningen påtalat infunnit sig, ochredan att som
tillräckli-inte varitkulturminnesvårdsintressenaanvisar för tillvaraatt tagen

villkorkulturminnesvårdens generellai övrigt ochSamhällsutvecklingenga.
villkoren isikt de normalaEffekterna på längreframhålls väsentliga. närsom

uppstått, kaninte ocharvsregler fått verka harsamhället såsom ännugängse
exemplen hareffekter. Av de refereradeytterligare negativaförväntas ge

Ängsö beskrivas.övriga skall här korttidigare behandlats. DeSkokloster och
betecknatsWands tavelsamling 77 tavlorspeciella värde låg i om somen

avlidit 1978fideikommissarienfrämsta i enskild Sedanlandets ägo.som
vidare oskiftad. För-tavelsamlin lämnades tillsskiftades boet partiellt och gen

skulle bevaras, enighethandlingar skedde med hur denstaten upp-menom
inteRegeringen beslutade 1980 inlösennåddes inte inlösensbeloppet. attom

efterträ-slutligt. Ca 65 tavlor tillskiftadesoch samlingen skiftadesskulle ske,
garantier finns förslottsbyggnaden, ingafinns fortfarande idaren och attmen

finnas kvar.de skall
medsitt värde i slottsbyggnadenSkabersjö Malmö haröster störstaom

Fidei-inventarier har också värde.miljö, interiörer ochdess stortyttre men
den sista inneha-1980. Då arvingama många hadekommisset upplöstes var

huvuddelen skulledessförinnan till arvettestamente sett att avvaren genom
avstod från sina andelar underlätta-tillfalla efterträdaren. Genom aningaratt

skiftadessamlad. Fideikommissboetdes ytterligare bibehålla egendomenatt
från inte aktuell, och1983 då någon åtgärd det allmänna ansetts egen-vara

förut-oförändrad, vilket mycket får berodomen kvarstår i huvudsak anses
seende och god vilja.

ligger iVibyholm i Södermanland upplöstes 1990. Dess värdestörsta en
förvarade påporträttsamling med 300 del dessa sedan längenummer, en av 119
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Hömingsholm, släktens egendomar. Av lösöret endasten annan av port-var
rättsamlingen fideikommiss. Då delägarna deklarerade deras avsiktatt attvar
porträttsarnlingen skulle bevaras i släktens avstod frånägo drivastaten att
frågan inlösen. 1994 skiftades boet och tavelsamlingen kunde skiftas påom

släktmedlem med avsikten den skall bevaras på plats, möjligenatten genom
den så småningom överförs till någon form stiftelse, för inteatt nästaattav

arvsskifte skall bli ödesdigert.
Ericsberg i Södermanland inte slutligtär ännu awecklat. harDet beskrivits

det efter Skoklosternäst värdefulla från samlad kulturhistoriskmestsom
synpunkt. Slottets miljö, exteriör och interiör, inventarier, samlingar ochyttre
arkiv tillsammans utomordentligt Sedanvärde. den siste innehavarenvar av
avlidit 1988 har avvecklingen skett stegvis. 1991 bildades den fastaav egen-
domen fideikommissaktiebolag, varefter partiellt skifte aktiernaett ett av
medgavs. Själva slottet skyddat byggnadsminne.är 1992 medgavs skiftesom

lösöret varvid delar undantogs, arkivalier, bibliotek, möblerstoraav mynt,
och konst. För dessa skulle någon form bevarande, i sista hand inlösenav

Efterhandövervägas. frågan för delar inventariet, bl.a. möblernauppgavs av
och käma föremål återstår för vilka de kulturrninnesvårdande institutio-en av

ñdeikommissboetsoch företrädare eniga det allmännaär bordenerna attom
träda in. Enighet köpeskillingen råder emellertid inte, och frågan underärom
övervägande. Av det lösöre och de samlingar skiftats har betydande de-som
lar spritts, och den sammanhållna enheten Ericsberg har därmed lidit skada.

I i Släkt och hävd 1983 redogör Bengt O SjögrenT föruppsatsen av-
Älvsborgsvecklingen Onsjö fideikommiss i län. ñdeikommissetI ingickav

värdefull porträttsamling. Innehavaren 1973,avled varefter egendomenen
såldes till Vänersborgs kommun intresserad marken för exploate-som var av
ring. Kommunen hade i köpekontraktet förklarat sig villig vårda herrgår-att
den, den fick förfalla i brist på användning och brann slutligen 1982.men
Porträttsamlingen stals delvis 1974 och övrigt lösöre skingrades för-genom
säljning.

Förteckning fideikommissenöver

Fideikommissnämnden har åt utredningen gjort sammanställning deen ur
akter bildats nämndens avvecklingsärenden sedan avvecklingsla-som genom

i kraft den januariträtt 1 1964. Avsikten har varit få överblickgen överatt en
hur avvecklingsprocessen gått till och hur väl egendomar har kunnat hållas

med avseende de kulturhistoriska värdena efter avveckling.samman en
Sammanställningen enkel och skulle, förär fullständig bild vadatt ge en av

skett, kräva betydligt grundligare efterforskningar och genomgångarsom av
kulturhistorisk sakkunskap, den antydan de omvälvande för-men ger en om
ändringar skett under det seklet, betydelse forstörstasenaste övervä-som av
ganden i bevarandefrågan. Sammanställningen ingår här bilaga120 som
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skyddsdiskussionen rörandefrågor i3.4 Särskilda

kulturföremålexport av

kringunder 1900-talethuvudlinjer i diskussionennågraavsnitt belysesI detta
kulturföremål.oönskad utförselfrågorna avom

RegistreringSkyddsbehov3.4.1 och urval.

framhöllsSOU 1922:12 7betänkandeFomminnesvårdskommitténsI atts.
mänskligbär vittnevarje föremålvetenskaplig synpunktfrån omsomvore

förtjäntkulturskede,frånverksamhet och svunnetettstammar av upp-som
omfattningsådansida. Emellertidminnesvårdensmärksamhet från avvore en

därför, med di-Kommittén föreslogogenomförbar.praktisktminnesvården
i betänkandet,förebilder referatsutländskahänvisning till derekt att ettsom

fråni Sverige. Undantagnatillämpasregistreringsförfarande skulle även re-
fyndenlämningama ochdock de jordbundnagistreringskravet skulle vara,

betydelsefulla desåegentligen samtliga sådana kundeeftersom attanses vara
fom-fornlämningarnas ochmyndighetskontroll.för Förborde bli föremål

skydds-de äldredärför bibehållandeföreslogsfyndens vidkommande ett av
föreskrivet skydd.lagprinciperna med direktett genom

minnesmärket i frågaför registrering skulleförutsättningEn att varvara
Registreringenslevandeverk50 år och inteäldre än ett person.var av en

kyrk-lösapå minnesmärkenas Förolika beroenderättsverkan skulle art.vara
miljö ditlösbrytas dendessa inte fingeminnesmärken avsågs gällaliga att ur
profanaförändringar.reparation eller Lösade hörde och inte skadas genom

skulle inte få föraseller landstingtillhörde kommunerminnesmärken utsom
förändras ellerellerriket eller till än ettavyttras reparerasannan museumur

minnesmärkenSådana registreraderiksantikvariens godkännande. somutan
stå förbud förlandsting avsågs underoch äga-tillhörde andra kommunerän

viss tid för-åtgärder förräntillstånd vidta vissariksantikvariensatt utanren
denne.flutit från anmälan gjorts hosdet att

fördes inte i betän-inriktatNågot skyddsbehovetpå det akuta resonemang
genomförande.ledde aldrig till någotkandet. Förslaget

anfördes exempelavsnitt 3.2.6Sigurd skrivelse 1927 seI Erixons som
antikhandlareöverhängande, bl.a.på de hot då framstod att upp-ensomsom

speditionsfinna uppskattat volymen600 gårdar i Norrland ochsökt ut-att en
kubik-1927 till 25 0001926 februariföremål april ochskeppade mellan ca

föremålen.utfördaför del deUSA mottagarlandfot. nämndes storen avsom
porslin,silver,alla slag glas,Enligt skrivelsen bortfördes möbler samtav

vävnaderlaggade stånkor ochmynt, tenn, m.m.
innebarErixons skrivelseförslag med anledningRiksantikvariens attav
tillståndskulle fåkultmföremål äldre 50 år inteän utanexporteras avvarsom 121
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särskild licensmyndighet. Med kulturföremål förstods enligt förslageten
byggnader, byggnadsdelar, fast inredning, möbler och övrig lös inredning,
tidmätare, antika instrument, dräkter dräktdelar,och smycken, vävnader och

och medaljer, manuskript på eller träspetsar, mynt pergament, samtpapper
trycksaker från tiden före år 1600, leksaker, spel, musikinstrument, alla slags
redskap och verktyg skinn, ben, horn, eller metaller, allaträ, näver, stenav
slags äldre föremål guld, silver, platina, eller andra metaller ellertennav av
ben, horn, glas, porslin, fajans, lergods, eller målningar,trästen samt
skulpturer och teckningar alla slag.av

Kulturskyddsakkunniga ansåg sitt uppdrag inriktat på två problemvara
SOU 1930:3 13. Dels gällde det anordna skydd för relativt litetatt etts.
antal särskilt högvärdiga kulturföremål, kvalitetsskydd. Dels gällde det-ett
så också inriktningen på det då gällande exportskyddet enligt 1927som var
års kungörelse forskydd hela kategorier föremål inbördes vär-ett utanav—
debedömning, masskydd. De sakkunniga anförde:ett

Till syfte och innebörd finnes däremot otvivelaktigt visst inreett sam-
manhang mellan de båda berörda åtgärderna för bevarande landet inu

omfattningönskad äldre kulturföremålsbestånd.dess Kvalitetsskyddetsav
förnuftiga syfte torde självklart. innebärDet söka bevara åt våraattvara
efterkommande icke blott de förnämsta minnesmärkena gångna tidersav
nationellt svenska konst- och kulturproduktion de förnämstaävenutan
verk utländskt i generationer funnitsha i lan-attav ursprung, som genom
det inverkat på utvecklingen vårt folks smak sinoch med inneboendeav
skaparkraft givit något sitt liv och sin färg nationelladen kulturalst-av
ringen. Det gäller alltså i båda fallen bevara landet verk, vilka fortlevaatt

tiderna med viss bevarad kraft till insats i fortsattaden kulturut-genom en
vecklingen. Vid sidan därav gäller det också verk det dokumentariskaav
eller personhistoriska värde, intet folk med naturlig vördnad för sinatt
historia frivilligt avstår från dem. jämvälMen bevarandet i centrala eller
lokala framföreller, allt, i bygdema, bland de breda folklagrenutemuseer
själva, äldre kulturföremål blygsammare värde har sin lätt in-ävenav av
sedda betydelse, vilken längre fram i denna utredning skall bely-närmare

Det önskemål möjligt varje gård i bygden har sittär ett att utesas. egetom
kulturella utsäde, i den marken och naturligt efteruppvuxet anpassategna
dess beskaffenhet. Skyddet för kulturföremål, förstått,rätt ärmassan av
sålunda icke blott fråga skydd utförsel landet, det ocksåärmoten om ur

fråga skydd dess förande i alltför omfattning sinett mot stor uten om ur
miljö. i månMen den det blott skydd utförsel landet,är ettegen mot ur

kräver detta masskydd uppenbarligen komplettering förstärkningoch ien
särskilt skydd för de förnämligaste och dyrbaraste föremålen i sinett vart

kvalitetsskydd. Det inses nämligen lätt, tullkontrollen åävenart, ett att om
exportförbud skulle relativt verksam, så alltid risken deär störstett attvara

bästa och viktigaste föremålen rinna tullpersonalenHos kanut. man
förutsätta den speciella sakkunskap, krävs för på hela ofantligadetattsom
kulturområdet kunna skilja mellan ordinärt och extraordinän, och det torde
få uteslutet för skyddet äldre kulturföremål utöka personalenattanses av
vid våra lokala tullanstalter med kulturexperter. Emellertid det just deär122
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förnämsta föremålen betinga de högsta prisen därigenomoch frestasom
det egoistiska intresset söka lag och lista sig igenom hinder.att trotsa
Finns det något hål i såstängslet, det värdefulla förstär trängermest som
sig igenom. Det därför särskilt anordnat kvalitetsskyddär sättettsom
har sitt värde såsom behövlig förstärkning befintligtäven etten mass-
skydd.

De sakkunniga i betänkandet lämnade omfattande redovisningsom en av
utländska rättsordningar rörande kulturskydd fann de principeratt resp. som
dessa vila på olika inteskäl skulle kunna överföras till Sverige. Deangavs av
italienska och franska innefattade alltför stark inskränkning isystemen en
äganderätten eller krävde för administrativ för det skullestor apparat atten

försvarbart i förhållande till den effektivitet kunde förväntas i tull-vara som
kontrollen. Den engelska modellen ansågs alltför lite ingripande krävdeoch
dessutom alltför höga förstatsanslag inköp. De sakkunniga avvisade också
den dåvarande norska modellen med generell licensplikt för alla föremålen

100 års ålder licensprövningöver och förlagd till vissaen museer.
De sakkunniga föreslog det redan inrättade masskyddet enligt 1927 årsatt

kungörelse skulle kompletteras med kvalitetsskydd skulle åstadkom-ett som
register byggdes kulturföremål alla slag vilkaöveratt ettmas genom upp av

funnits i landet sedan minst 60 år och bevarande måstehärvars anses vara av
synnerlig vikt. Masskyddsaspektema kunde måste förstå betän-som man-
kandet tillgodosedda den gällande kungörelsen. Det skulle,anses genom-
främst kontrollskäl, inte görligt utvidga föremålskategorierdeattav vara som

i kungörelsen ytterligare.angavs
De sakkunniga uppmärksammade också behovet skydd för hela kul-av

turmiljöer:

Särskild vikt måste läggas vid de gamla kulturföremålen i möjligasteatt
mån bevaras i den omgivning, med vilken de ålder höra ochav samman
där de innebörd, tilläga eller mindre går förloraddel däreststörreen som
de bortföras. Varje historisk helhet, slites sönder, betyder oersätt-som en
lig förlust för vårt nationella kulturarv. Vår tid med dess rörliga befolk-
nings- och egendomsförhållanden och dess ståndscirkulationstarka utsät-

för tillintetgörelse gamla helheter, bestånd fleraägtter som genom genera-
tioner, århundraden.genom
En alldeles särskild betydelse de samlingar konstverk, företrädesvisäga av

möbler ochporträtt, andra bohagsting, böcker, arkivalier förm.m., som
förvarasnärvarande på våra gamla släktgårdar, vilka i många tillhörtled

ofta historiskt märkliga familj. Dessa i sitt sammanhållna skickägasamma
värde, vida överstiger det sammanräknade föremålenvärdetett som av

för sig. Därest exempelvis kanske obemärktporträtttagna vart ett av en
medlem släkt, därtill måhända högre konstnärlig halt bortföres,av en av
kan detta oväsentligt. Men dess avlägsnande brytes släkt-synas genom en
kedja och det i närvarande stund omöjligt förlustenär vad dettasägaatt av

kan innebära för ärftlighetsforskningenporträtt och personhistorien. Be-
ståndet möbler på gård besked smaken, anspråken till-ochav en ger om
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under olika tider. Om möbler spriddes tillgångarna hos dess ägare samma
inom landet, skulle de avgiva betydelse-samlingar och hem även samma

fulla vittnesbörd helheten dem helst i förbindelse med degör,av rumsom
sedan långt tillbaka. gamla bibliotekenoch inredningar, där de stått De ge

konkret bild vittra och lärda intresse hos framfama släktled ochdeten av
band, och librismed sina originalupplagor, pärmstämplarutgöra ex en

till vår bildnings historia, kan kataloger ochkälla ersättassom av
bouppteckningsinstrument med deras uppgifter. Arkiven kunna vis-magra

finna sin lämpligaste förvaringsplats i för forskare be-serligen ofta ennog
tillgänglig institution, och kan då intet ha invända deraskvämt att motman

bortförande ursprungliga miljön. de få skingras. Ett skingratden Menur
arkiv arkiv. Till allt kommer pietets- ochicke längre dettaär stäm-ettett
ningsvärde, icke går i betydelsefullt, det0rd uttrycka. Det är attattsom
finnes vårt förgångna till icke iplatser, där träder mötes,oss museernas

konstmässiga återuppbyggnad, i fortsatt levande tradi-lärda och men en
tl0n.

i för sig värdefullt, inventariebestånd angivet slagDet och helaär att av
skingras. så sker, kan detkunna hållas samlade och icke Men även om

icke tillfredsställande, de avlägsnas de gamla byggnader,attanses ur som
hysa dem, och där de intaga platser, för vilka de anskaffats ellersamma

iordningställts för blott tänka på rustkarnrar ellerdem. Man behöversom
porslinskök, bibliotekssalar, kinesiska kabi-på s.k. pågevärsrum,

för inse hurusom de lösa föremålen och byggnaderna ofta äronett, att
falloskiljakti förenade. Bevarandet byggnader kan, i varje då det gäl-av

fråganler organiska helheter rikare eller enklare slag, icke lösgöras frånav
såsom helhet. många fallbevarandet inventariebeståndet I äroenom av

beskaffenhet och omfattning, de gamladessutom denutrymmen somav
erbjuda, stå till buds påslotten och de herrgårdshusen och vilka ickestora

samlingar inventarierandra håll, nödvändig förutsättning för ochatten
skola kunna behållas såsom helhet.en

generationer kultunniljöer,På våra gamla släktgårdar ha under bevarats
vilkas splittrande måste innebära verklig förlust nationellanses en ur syn-
punkt. vår tid med livsförhållandenI dess ändrade egendoms- och lösas
allt oftare dessa gamla sammanhang, och inga band hålla de gamla före-
målsbestånden tillhopa. Var och awingama i bo anspråk pågöretten av
sin oftaandel, och det fara delningen kommer ske efterär värt, att attnog
sådana grunder, den kanske .tillgodoser på rättvis fördelning iatt arvet en
lika lotter, just därigenom porträttserier, serviser, bibliotek,attmen
möblemang splittras på dem inkompletta och berövar demsätt, görett som

väsentligt historiskt och konstnärligt bortsett från detvärde, ävenett att
förringar deras handelsvärde. Alltför ofta torde samlingarna helt enkelt få

under skingras håll.klubban och olika Då de gamla godsen sålts ur
släkten och jord herrgårdsbyggnademaderas styckats, komma slotten och
i många, kanske de flesta fall stå obebodda, för vanvård för-ochatt utsatta
fall. väggfastaDeras inredning torde sällan bliva bortbruten och avytt-
rad. Trädgårdar och parker i anspråk för andra ändamål. varje fallItagas
torde det knappast kunna påräknas, erhållade den dyrbara skötsel,att som

kan hålla dylika anläggningar i stånd. Plundrade och vanvårdadeensam
hus med fönsterrutor, förvildade trädgårdar och parker komma oftatomma124



Bakgrund

gång varit för medde enda minnena vad säte ättatt som en ennog vara av
frejdat vår hela bygdens stolthet ochi historia, vadett av som var ennamn

kultur.härd för materiell och andlig

betänkande ungefär samtidigt det s.k. fidei-De sakkunnigas kom som
kommissförbudet, förbudet till inte födda ellerdvs. ännumot att testamentera
avlade arvingar, införas för lös egendom. Den möjlighetväg ävenattvar

sålunda återstod hålla kulturmiljöer samlade bilda stiftelse.för attattsom var
möjlighet borde, enligt betänkandet, ytterligare stimuleras statsmak-Denna av

inte arvsbeskattningen samlingen i be-lättnad bara i ävenutanterna avgenom
skattningen fastaden egendomen.av

föremålinrikta sig på samla endast sådana inteMuseema borde att som
delängre kunde bli kvar i sina ursprungliga miljöer. För ökad stadgaatt ge

förslagmånga fanns, upprättade de sakkunniga tillslags ettmuseer nor-som
malstadga för landskaps- hembygdsmuseer. Enligt förslaget skulle inteoch
införlivade riksantikvariens medgi-föremål få eller deponerasavyttras utan

särskilt mindrevande. De sakkunniga hade funnit konkret fara för atten mu-
seisamlingar kunde skingras. borde också ha beredskap förMuseema atten
medverka till återbördande kulturföremål till bygdema. De sakkunnigaav pe-
kade på utvecklingen på det kyrkliga området under 1800-talet där museerna

återföraräddat hotade föremål från förstörelse och medverkade till attnu en
del till återställda kyrkor.

heller utredning ledde till någon lagstiftning. Frågan skyddInte denna om
för kulturegendomama bestånd rörliga kulturföremål kom intemed deras av

i lagstiftningssammanhang förrän i sambanduppmärksammasnärmareatt
med awecklingen fideikommissen.av

Fideikommissutredningen fann 1959 avveckling skulle medföraatt en
svårigheter bevara fideikommissens kulturvärden inte särskilda åtgär-att om
der vidtogs. Sådana åtgärder finge dock begränsas till kulturvärden hadesom

betydelsen deras bevarande framstod påtagligt allmänt intres-den att ettsom
Sådana intressen ansågs till fideikommiss inrymde enhetligknutna som ense.

kulturmiljö. Skyddet till föremål kundeborde därför begränsas ut-som anses
kulturföremåldel kultumtiljö. Beträffande lösa innebar dettagöra atten av en

skyddet borde endast samlingar. Frågan skydd för enstaka före-ettavse om
vidaremål tillhörde den allmänna kulturminnesvården och borde därför inte

utredningen.studeras av
3.3.2 för-Fideikommissmedel enligt utredningens i avsnitt referadeborde

för framtida i frågaslag underhåll och borde ha inlösenrättavsättas staten om
samlingar.

Förslaget särskilda fonderingar och stiftelsebildningar hårdmöttesom av
remisskritik, medan inlösensmöjligheten genomgående tillstyrktes. Natio-I

tillfredsställandenalmuseums remissvar framhölls det ingalunda attatt var
enstaka Museichefen befaradekulturföremål inte skulle kunna skyddas. att
lossade fideikommissband i förening med de högre priserna utomlands och
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arvsbeskattningen föranleda för landet omistliga konstverk.skulle export av
remissinstanser påpekade inlösenrätten inte kommaAndra skulle gällaatt att

för ingick i fideikommisset.kulturmiljön värdefulla föremål inte Detsom se-
omfattagällde arkivhandlingar. Inlösenrätten borde enstakaävent.ex.nare

föremål.
Regeringen 1963:5 123, 156 ansåg sig inte remisskri-prop. gentemots.

tiken framlägga något förslag stödstiftelser. Möjligen kundekunna om man
nå på aktiebolagsbildning.resultat andra Utred-vägar, t.ex.samma genom
ningens inlösenregler borde införas. expropriationsmöjlighetemaGenom

den 1960 införda möjligheten byggnadsminnesförklara ävensamt att utan
samtycke fann regeringen de fasta kulturvärdena inte behövdeägarens att yt-

terligare skydd. vissa fall kunde möjlighet kunna utfärda skyddsföre-I atten
skriften kulturhistoriska samlingar framstå lösning,föräven som en men er-
farenheter borde vinnas 1960 års lagstiftning innan någon sådan utvidg-av

1963:23ning övervägdes. Exportfrågorna borde särskilt utredas. I fö-prop.
i syfte fideikom-reslogs vissa lättnader i arvsbeskattningen underlättaatt att

missamlingar hållaskunde samlade.
Betänkandet SOU 1964:22 Förbud utförsel kulturföremål ettmot av var

resultat den kommit till uttryck vid behandlingen ärendetav oro som av om
fideikommissen för rörligaavvecklingen väsentliga delar landetsattav av

gjordes försökkulturarv skulle komma skingras. I betänkandet inte någotatt
bedöma det aktuella exporthotet. Förslaget i betänkandet generellatt om en

100tillståndsplikt för relativt brett angivna kategorier kulturföremål åröverav
gamla grundades på följande allmänna överväganden:

Ett exportförbud alltid hämsko på internationella samfärd-denutgör en
seln och inkräktar tillika på enskildes fritt disponera sinden överrätt att

förbud tillgripes iegendom. Det därför vikt sådant varkenär att ettav
andra lägen då det bedömes ofrånkomligt eller ornfat-än göresvara mera

förtande och ingripande oundgängligen nödvändigt det skall fyllaän är att
sin uppgift. Vad giltighet i fråga kulturföremål.äger ävensagtsnu om
Måhända skulle det kunna hävdas exportreglering detta område äratt en
särskilt betänklig, följd begränsningen möjligheterna tillenär som av av
återutförsel jämväl importera kulturföremål till Sverigebenägenheten att
kan befaras komma minska och det kulturella utbytet med utlandet så-att
lunda på väsentligt område risklöper Häremot må dockett att stagnera.
erinras, flertaletde i kulturländer gällande exportförbuden på föreva-att
rande område redan omöjliggöra eller i varje fall försvåra så-avsevärt ett
dant ömsesidigt utbyte. antal länder flertalet tillämpar förbudDärest ettav

utförsel kulturföremål, måste för det eller de övriga riskenmot storav vara
inhemskadet beståndet sådana föremål så småningom går förlorat tillatt av

utlandet kunna med andra likvärdiga föremål. Särskilt gäl-ersättasutan att
ler det i frågasagda sådana konstverk och antikviteter äroom m.m. som

Äveneftersökta och högt värderade den internationella marknaden. den
ansluter sig till principen det internationella varuutbytets frihetsom om

måste därför hanväl tillika någon känsla för det kultur-svenskaägerom-
126 tillstå i den föreliggande situationen, särskilt tillspetsadarvet- att nu ge-
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beslutet fideikommissens upplösning, förbud utförselnom om ett mot av
kultuiföremål åtminstone i någon formär behovet påkallat.av
Såsom framgår översikten utländsköver lagstiftning området kanav ett
exportförbud konstrueras på mångahanda Utformningen måste isätt. hög
grad beroende det mål vill uppnå förbudet.medvara av som man
När det gäller söka slå vakt landets kulturarv exportförbud,att om genom
blir det främst fråga förhindra utförsel sådana kulturföremålattom av som
på grund sitt konstnärliga, historiska eller vetenskapliga värde äroav av
särskilt intresse för Sverige. Det kan därvid gälla alster framståendeav
konstnärlig skaparkraft, vilka inflytande på konstenövat eller eljest påver-
kat stil och smak här i landet. kanDet också fråga föremål, vilkavara om

oupplösligt förknippadeäro med händelser i vår historia eller vilka haft
särskild betydelse för den vetenskapliga utvecklingen i Sverige.
Att exportförbud bör inriktas inom landet bevara kulturföremål,ett att

på angivna eller andra nationelltsätt intresseäro konstnärlig,som av ur
historisk eller vetenskaplig synpunkt, torde näppeligen någon närma-tarva

Åmotivering. andra sidan tillräckliga skäl saknas utformare synes att en
exportreglering så, jämväl andra föremål sådanaän nyssnämnda slagatt av

vilja kunna behållasägarnas inom landet. De fördelar,mot härigenomsom
möjligen kunde stå vinna i något hänseende, skulle säkerligenatt änmer
väl det avbräck,uppvägas skulle vållas det kulturella utbytet medav som
utlandet. Lika värdefullt det för här i Sverigeär hit förvärvasom attoss
kulturföremål från andra länder, lika värdefullt det för ehuruär oss, ur an-

synpunkt, föremål produkter vår inhemskaäro kultur bliattnan som av
spridda till andra länder. På kulturens område bör givande och tagandeett
länderna och folken emellan städse äga rum.

Föremålets värde i något eller några nämnda hänseenden skall medav
andra ord sådant, det synnerlig viktär föremålet kvarbliver iattvara attav
riket. En och för exportförbudets konstruktion måhända avgöran-annan -
de sak det tekniskaär, skäl kan nödvändigt under förbudetatt av attvara-
inbegripa andra kulturföremål,även därvid dock samtidigt bör öppnas
möjligheter till undantag från förbudet licensgivning. Till dennagenom
och därmed sammanhängande frågor finnes anledning återkomma i detatt
följande. Här må blott erinras, vår lagstiftning på området och tillämp-att
ningen densamma icke behöver lika långtgående och restriktivav vara som
lagstiftningen i vissa länder, Grekland och Italien, vilkas inhemskat.ex.
konstskatter och antikviteter sedan lång tid tillbaka begärligaäro världen

och därför tidigareöver i utsträckning.exporterats stor

Utredningens reglering tänkt kombineras med inlösenrätt för denattvar en
inte beviljades exporttillstånd. Om medel inte kunde anskaffas till inlösensom

borde inte förhindras.exporten
För förena effektivitet i skyddet med smidigatt tillämpning sökte ut-en

redningen lösning enligt följande:en

Ett tänkbart och tidigare i Sverige diskuterat- förhindra utförselsätt att-
de kulturföremål, omistliga för landet, införa dem iav ärsom anses att ett

centralt register och samtidigt förbjuda utförsel sålunda registrerade fö-av
remål. Till grund för registreringen kan läggas antingen resultatet 127av en
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kulturföremål eller endast vadminutiös inventering landets beståndav av
frivilligtvad blir anmältkänt expertisen ochredan är av ve-somsom av

beståndregistrering landetsinventering ochderbörande Enägare. av av
därmed förena-emellertid, hänsyn särskilt till dekulturföremål skulle men

ändamålet, nämligenrättfärdigasde kostnaderna, knappast kunna attav
kulturföremål. Därtillutförseln relativt begränsat antalförhindra ettav

inven-föremål många fall lätt kunna undandragassådana ikommer att en
registreringen endastupplagd.tering, huru denna Läteän är avseman

till registrering eller vilka redankulturföremål vilka frivilligt anmälas äro
värdefullaste föremålenkontrollen dekända för expertisen, skulle över att

registreringen hade föregåttskvarbliva i riket bli bristfälligareännu än om
i fall krävasinventering. Och ändock skulle det dettaallmän även enav en

för föremålens registre-omfattande och kostsam organisationsäkerligen
därföruppgifter. Utredningen harring och dänned sammanhängande

registreringsförfarande såsom medeluppfattningen,kommit till den attatt
alltför många nackdelar.förhindra kulturskatter behäftat medärexport av

Eftersom syftetalternativ erbjuder fristående exportförbudet.Ett detannat
kulturföremålen, kan sådantinom landet de värdefullastebevaraär ettatt

omfatta kulturföre-samtliga eller vissaförbud tänkas antingen grupper av
föremål, vilkaslicensgivning beträffande sådanamål och förenat medvara

egentli-allenast dekvarblivande i riket saknar nationellt intresse, eller avse
låter sigutforma exportförbudet på sistnämndaskyddsobjekten. Att sättga

nämligen då påTullmyndigheterna skulledock i praktiken icke göra. eget
kulturföremålnationell synpunkt defå bedöma värdet somavansvar ur

faller utanför deras kompetens.till utförsel, uppgift heltanmälas en som
områdeStorbritannien tillämpade på förevarandeDet i utgör ettsystemet

utförselförbud praktiska skäl kan begränsasexempel på generelltatt ett av
förses med undantagvissa kategorier kulturföremål och dessutomtill avav

med förbudet förknippade olägen-allmän räckvidd sådant desätt,ett att
givas på förbudetsminskas för den skull avkall behöverheterna attutan

Sven-överensstämmelse härmed det föreffektivitet. huvudsakligI synes
exportförbudet visserligen böra erhållavidkommande ifrågasatta gene-ges
möjlighet till licensgivning på lämpligtrell giltighet förenas med samtmen

sådana föremål inom vilka de egentligabegränsas tillsätt grupper av
angår möjligheter-skyddsobjekten förekomma. Vad särskiltkunna väntas

exponförbudets giltighetsornråde beakta,till begränsning är att att enna av
begränsande effekt erhållas inte bara allmänna undantagkan utangenom

förbudet omfattade föremålen beskrivas idet varpå desättäven genom av
författningen.

för något lag-Som lades utredningens betänkande inte till grundnämnts
ställdesstiftningsförslag, resulterade däremot i statliga anslagsmedelattmen

itill förfogande för inköp.
utförsel-Kulturrådet utvärderade i sin 1979:5 dels det rådanderapport

inköpsordningen.förbudet enligt 1927 års kungörelse, dels den särskilda
fann utförseln till avsåg möbler. Av fö-Man den legala övervägande delenatt

remålstyper tillståndsplikt enligtinte ornfattades kungörelsen nämndessom av
de svenska 1700-talsfajanserna och folkliga bonadsmåleriet möblerdet samt

128



Bakgrund

tillverkade efter 1859 föremål för särskilt intresse från utlandet. Enettsom
illegal utförsel äldre allmogemöbler hade kunnat konstateras. Inköpsord-av
ningen ansågs inte ha tillräckligt skydd föremål inte omfattadesgett som av
tillståndsplikten för utförsel. Det saknades samordning mellan det särskilda
anslaget och de medel kunde föranvända ordinarie inköp. In-som museerna
köpsordningen bedömdes ha haft mycket liten betydelse för behålla före-att
mål i landet.

Med anknytning till bevarandemålet målet främja internationellaattresp.
kontakter i 1974 års kulturpolitiska beslut anförde Kulturrådet följande:

Kulturrådet ansluter sig till uppfattningen utförselförbudet böratt ut-
sträckas till vissa föremålsgrupper inte omfattas sådant förbud.som nu av
Det kan i detta sammanhang uppstå konflikt mellan å sidan måleten attena
äldre tiders kultur skall till och levandegöras och å den andra sidantas vara
målet främja de internationella kontakterna.att Man måste därför då det
gäller frågan utförsel kulturföremål finna lämpliga avvägningarom av
mellan dessa mål.

Kulturpolitiken skall äldre tiders kultur tillvara och levan-garantera att tas
degörs. Det betyder bl.a. föremål från äldre tider bevaras med bibehål-att
len identitet. I den mån de ingår viktiga delar i det svenska kulturarvetsom
och belyser svensk kultur från gångna tider framstår det vanligtvis som
angeläget de behålls i Sverige, det här de har sinatt är naturliga plats och
kan in i sittsättas kulturhistoriskarätta sammanhang. Detta gäller inte en-
bart föremål med svenskt många utländska föremål har ocksåursprung;
kommit ingå i det svenska kulturarvet.att
Bevarandemålet får emellertid inte leda till kulturell isolationism. Det sven-
ska föremålsbeståndet präglas i allmänhet nationell särart utgörav en men

del europeiskt kulturarv. I dennaett mening tillhören gemensamt detav
inte enbart Sverige. Det viktär svensk kulturattav representeras utom-
lands på gång det bestånd utländska föremålsamma storasom av som
finns i Sverige berikar vår kultur.
Åtgärderna skydda kulturarvet bör därför inte mekanisktatt inriktas på att
hindra utförseln kulturföremål. Det ligger egenvärde i kännedomav ett att

svensk kultur sprids utanför landets gränser.om

Beträffande utformningen utförselförbud uttalade Kulturrådet:ettav
Utförselförbudet bör gälla föremål kvarhållande i landet ärvars storav
betydelse för det nationella kulturarvet. De allmänt kulturhistoriska syn-
punkterna bör komma i första hand. Konstnärliga, vetenskapliga och his-
toriska aspekter bör ingå i den sammanfattande värderingen. Sålunda kan

önskvärdheten historiska minnent.ex. o.d. bevaras i landetatt i vissaav
fall väga tungt.
Föremålens ekonomiska värde skall inte tillmätas betydelse i samman-
hanget.

Man bör eftersträva de kulturföremål skyddasatt okontrolleradmotsom
utförsel skall kunna allsidig bild vårt äldre materiella kulturarv.ge en av
Det därförär vikt skyddet kommer helaatt spänna fältetöver fö-av att av 129
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från samhällsskikt. första hand bör skyddetremålsgrupper alla I avse un-
derrepresenterade bör självfallet omfatta andraävengrupper men grupper

Särskiltutförsel kan drabbas icke önskad uttunning.som genom av av-
därvid fästas vid sådana föremålsgrupper har betydelse forseende bör som

traditionella inredningen i svenska hem.bevara helhetsbilden denatt av
bl.a. dess ålder,föremåls kulturhistoriska värde beroendeEtt är mate-av

betydelse också i vilket skick det bevarats, vilkenrial och Av ärursprung.
typiskt för för-miljö det unikt och detdet är ärrepresenterar, om om en

författnings-föremålskategori. inte möjligt i lag ellersvinnande Det är att
faktorer det enskilda fallet skall vidhur dessa i vägastext sammanange

föremål i landet inte. Tillämp-bedömningen bör bevaras ellerettav om
ningen förbudet måste överlåtas på kulturhistoriskt sakkunniga myn-av

sin praxis vid behandlingen ansökningar dis-digheter som genom av om
förbudets omfattning ifrån utförselförbudet klarlägger prak-närmarepens

tiken.

Också förbudet utformas på låter sigtullverkets behov sättettatt somav
till utförselförbudet måstetillämpas alltför olägenheter leder attutan stora

omfatta fler föremål de i praktiken bedömas böra behållas i landet.än som
exempelvis inte möjligt införa utförselförbud för svenskaDet är ettatt

fajanser vilka enligt kulturrådets mening bör skyddas samtidigtutan att--
förbjuda utförsel övriga keramiska kan inte begäraprodukter. Man attav

fajans tillverkad i Sverige eller intetullverket skall kunna avgöra ärom en
fajans från keramiskt material. Omeller verket skall kunna skiljaatt annat

förbudet inskränks till fajanser skulle tullverket i varje enskilt fallsvenska
Förbudet därför omfattatvingas begära hjälp antikvarisk expertis. måsteav

keramik. Samma svårighetervidare område, nämligen gränsatyp attett av
förbudet till vissa material, tidsperioder, tillverkarekonstnärer eller påav

föremålsgrupper.finns inom antalsättannat ett stort

också register utförselförbjudna före-Kulturrådet övervägde överettom
mål borde Rådet fann sådan uppgift fordrade riksomfat-upprättas. att en en
tande inventering, i praktiken omöjlig genomföra och värdeattsom varsvore

falli allt inte skulle nedlagda En registrering köpare vidmotsvara resurser. av
auktioner skulle i för sig kunna verksam, fordrade också denoch vara men en
organisation inte motiverades förväntad effektivitet.och resurser som av

Remissvaren på Kulturrådets föranledde regeringen sökarapport att ytter-
ligare avgränsningar och preciseringar de föremålskategorier före-av som

198182:82 9 anfördes:slagits tillståndspliktiga. Ivara prop. s.

Liksom jag efter de kultur-kulturrådet bör skyddasträvaatt attanser man
föremål viktiga för allsidig bild vårt äldre materiellaär attsom ge en av
kulturarv. därför kommerDet angeläget skyddet helaär spänna överatt att
fältet föremålsgrupper från alla samhällsskikt. första handI bör skyddetav

föremål. föremålsunderrepresenterade kategorierav Ett kulturhisto-avse
riska värde bl.a. beroende dess ålder, material och Av be-är av ursprung.
tydelse också i vilket skick det bevarats, vilken miljö detär representerar,

uniktdet och det typiskt för försvinnande föremålskate-är ärom om en
gon.
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Det skulle i föroch sig kunna införaövervägas lag klanatt en som angav
vilka kulturföremål bör kvar i landet. Det emellertid omöjligtärsom vara

erforderligagöra preciseringar det blir frågaatt registre-utan att ettom
ringsförfarande direkt pekar föremålet i fråga. Att registre-görautsom en
ring detta slag skulle emellertid kräva omfattande och kostsam inven-av en
tering. En sådan lösning därför inteär möjlig.

Principema för utförselskyddet borde bygga vissa kategorier föremålatt
bedöms kulturhistoriskt värdefulla tillståndspliktiga.som som

För de föremål betydelse förär det nationella kulturarvet kanstorsom av
prövningen medföra förbud utförsel medan i övriga fall tillstånd med-mot
gcs...En vidsträckt skyldighet ansöka tillstånd skulle leda tillatt om

omfattande administration och medför väsentliga kostnader. De regleren
jag föreslår i det följande omfattar därför betydligt mindre kretssom en av

föremål vad kulturrådet harän föreslagitfi.. Föremål bör inte heller tas
med krav på tillstånd skulle bli alltför betungande för allmänhetenom

i förhållande till skyddsvärdet.sett

Iden följande 198485:l79, byggde på ambitionprop. som attsamma re-
lativt specificerat redovisa omfattningen tillståndsplikten i form vissaav av
föremålskategorier, föreslogs vissa ytterligare begränsningar. Många deav
föreslagna föremålskategoriema utvalda inte i första hand förangavs vara att
tillgodose behov, för säkerställa det skall finnas till-utanmuseernas att att ett
räckligt föremålantal visst slag kvar i landet.ettav

Några väsentligt annorlunda tankegångar de här sist redovisadeän har inte
kommit till iuttryck förarbeten. I 198788:104 gjordes emellertidsenare prop.

kulturmiljövårdeni avsnittet målet för uttalanden i allmänna ordalagom som
behovetåter underströk kulturmiljövården omfattar hela miljökomplexattav

och sålunda bl.a. inriktar sig på bibehållande och utvecklande rikav en var-
dagsmiljö åskådningsexempel levnadsvillkor ochsamt utvecklingsten-ger
denser, påminnelser historia, dess näringar och kulturellaortensom arv.

3.4.2 Avvägningen enskildmot Inlösenrätt. förköp.och
Avgifter

I Fomminnesvårdskommitténs förslag 1921 fanns inga för enskilda personer
föreslogssärskilt betungande rådighetsinskränkningar. Vad skyldig-som var

het anmäla vissa åtgärder i förväg, t.ex. rivningatt och avyttring och sedan
avvakta viss tid innan åtgärden i fråga vidtogs. Syftet bereda Riksan-attvar
tikvarieämbetet tillfälle dokumentera den kulturhistoriskt intressantaatt egen-
domen. Någon ersättningsrätt för dessa fall föreslogs inte.

En enskild hårdare inställningrätt kom tillgentemot uttryck i Kultur-
skyddssakkunnigas betänkande 1930. Registrering kulturföremål skulleav
kunna ske viljaägarens och medförde tillståndsplikt vidmot utförsel. Ville
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medborgare ellerkulturföremål till utländsksälja registreratägaren ett enen
tillstånd skulletillstånd;ocksåi utlandet fordradessvensk bosatt trans-utan

skyldighet be-skulle det medföratillståndogiltig. Omaktionen attgavs,vara
föremålets i sådana fallvärde. Staten skulle%exportavgift med 25tala av

för exportavgif-avdragtill angivet pris, medin föremåletockså lösaha rätt att
föremåletsskulle tillfallamedgiveninte heller vid ägare.exportten, ensom

överbrygga in-sina förslagavsikt medsakkunnigas deklareradeDe attvar
Fördelarna medden enskilde.allmänna ochmellan dettressemotsättningarna

registreringssystemet bragtesmedskulleförslagen för det allmänna attvara
Genomförsäljningar utlandet.tilllandet intressantakontroll alla förunder ex-

inköp fö-möjliggjordetillföras medelportavgiften skulle det allmänna avsom
prishöjande ef-ha allmäntregistreringenenskilde tänktesremål. För den en

tillexpertavgift. förhållandeIfekt; avgiften karaktäriserades rent enav som
anvisade möjlighetenredanriksdagenvärdesänkande effekt denden som av

kulturföremål innebar,utförselgenerellt förbudupprätthålla motatt ett avmer
inskränkning iringamedförde mycketförslagsakkunniga derasfann de att en

den enskildes äganderätt.
säkra be-fideikommissen valdesförtill avvecklingslagenförarbetenaI att

i sinborde bevarassamlingarför egendomar ochvarandemöjlighetema som
därutöver dis-ersättningsreglerNågot behovinlösenregler.helhet avgenom

inte.kuterades
förbud kulturföremålutförselutredningIden presentera-mot somavom

ytterligare medpå inlösenutvidgades tanken1964 SOU 1964:22des år av-
inte41 detUtredningen fann s.kulturföremålen.på lösaseende de att

avstå fråntvingaskulturföremål han skallborde fordras ägare att enavav en
försäljningförlustför denkompensationförsäljning till utlandet utan som en
medföra.inte sällan skulleSverige säkerligenmarknadbegränsad somen

på denspekulanternå köpstarkainskränkning möjligheternaDen attav
kunde också in-exportförbud medför,marknaden,internationella ettsom

föremål ifrågavarandemedriktning vid handelni värdesänkandeverka av
säljare vilka ickedrabba sådananågot skulleslag inom landet, ävensom

nationella intressetAtt detsig till utländska köpare.själva tänkt vända av
till-kulturföremål skullekvalificeradevissa särskiltinom landet bevaraatt

ifråga-icke böramedborgare tordebekostnad vissgodoses på av en grupp
inlösen.påkallaförordadeundvikas med den härkomma och kan rätten att
frestel-minskaägnadockså framhållas dennabör är avsevärtDet rätt attatt

omständighet tordeingå exportförbudetsökaatt vara avsomenserna -
övervaka efterlevnadentill svårigheternabetydelse med hänsyn att avstor

till stånd,icke kan kommaOm i brist på medel inlösenförbudet. synes-
fallförhindras. Att iinte böraskäligen längreden planerade vartexporten

kulturfö-på förvärvbetydande beloppredo vid behovär satsastaten att av
exportförbudets effektivi-betydelse förblir sålunda avgöranderemål av

tet.
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Utredningen resulterade bekant inte i några exportregler endast isom utan
tillskapandet extraordinär statlig inköpsmöjlighet för exporthotade fö-av en
remål.

I Kulturrådets 1979:5 fördes ingen diskussionnärmarerapport om av-
vägningen mellan allmänna och enskilda intressen. Rapportens lagförslag in-
nehöll inget förslag inlösenrätt eller motsvarande skyldighet förom staten.
Kulturrådet tänkte sig relativt omfattande generell tillståndsplikt, docken som
skulle innehålla också ganska omfattande undantag från den generella till-
ståndsplikten. frånDet den enskildes synpunkt intressanta undantagetmest

det medgav tillståndsfrihet för utförsel personliga tillhörigheter ivar som av
samband med bosättning utomlands. Dessutom tänkte sig Kulturrådet en ge-

tillämpning tillståndskravennerös med beaktande det kulturpolitiskaav av
målets främjande internationella kontakter. Av intresse från enskildav syn-
punkt rådet ansåg utforseltillstånd i regel borde beviljas föratt föremålattvar

förvärvats till någon i utlandet bosatt ellersom bodel-testamentegenom arv,
ning. Kulturrådet tänkte sig dessutom avsevärd förstärkning de statligaen av
inköpsmöjlighetema.

Frågor avvägningen allmänna enskilda intressen i regleringenom motav
frågor utförsel kulturföremål återkommer på flera olika iav om sättav

1980-talets förarbeten till den gällande lagstiftningen. En aspekt hurärnu
mycket enskilda kan betungas med söka tillstånd för föremål medatt t.ex.
ringa ekonomiskt värde; den kommer beröras i det följande. Något försökatt

generellt genomlysa problematiken allmännaatt kontra enskilda intressen fö-
rekommer inte. Som prövningskriterium har endast betydelse förangetts stor
det nationella kulturarvet. Att det skulle finnas något för tillstånds-utrymme
myndigheterna in betydelsen förväga den enskildeatt får ske haratt exportav
inte antytts.

.På kansätt dock utläsa vissa enskilda intressenannat ändåattman typer av
skall kunna beaktansvärda. I l98l82z82 22 föreslogsanses prop. atts. re-
geringen i undantagsfall skulle tillstånd i fall däräven utförsel intege en

föremålsbör medges på grund betydelse för det nationellaett kultur-storaav
Som exempel på sådana situationerarvet. enskildattangavs en person av

ekonomiska skäl sälja kulturföremål för vilket det intetvungen attvore ett
funnes någon köpare i Sverige. Vidare nämndes utomlands bosattatt en per-

kunde ha fått föremål i gåva och det skulle stötandeett inteson anses ut-om
försel finge ske.

Man kan därav dra slutsatsen endast den omständigheten föremålatt att ett
kan säljas utomlands för högre pris, inte för regeringenett utrymmeger att
utnyttja sin dispensrätt. Det inskränkningär i äganderätten inte före-en som
kommer för i allmänhet.varor

Kulturrådets förslag förstärkta anslag och inrättandet särskildom av en
delegation inom rådet för möjliggöra inköp vissa kulturföremål avvisa-att
des i 198182:82 22 med hänvisning till det statsñnansiella läget.prop. s.
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dispositionsärskilda anslag till regeringensansåg däremot detRegeringen att
kvarstå.196566 bordefunnits sedan budgetåretsom

möjlighetenregeringens uppfattningansågKulturutskottet attgentemot
förköpsrätt bordenågon form statliglämpligheten införa övervä-och att av
till Riksantikvarieämbetetsdärför också överlämnasfråga komDenna attgas.

Ämbetet skulle förköpsrätttillståndsmyndighetemautredning. föreslog att ges
tillståndspliktföremål omfattasoffentlig auktionvid försäljning på avav som

utförsel.vid
till remiss-regeringen Göta198485:17‘ 24 anslöt sig hovrättsl s.prop.

för ingripan-skulle innebärainvändning förköpsrättframfördaledes att enen
statsñnansiella läget inte till-detfordradesde åtgärd. Dessutom resurser som

inköpsanslaget borde dock kvar.särskildahandahöll. Det var
prövningsförfarandet lanse-finansieraavgifter förFrågan attuttag avom

Riksantikvarieärn-framställningar från198182:82 20, efterrades i s.prop.
emanerande fråntankarpropositionen avvisadesoch Nordiska Ibetet museet.

och administrativtavgifter alltför lika skattvärderelateradeKulturrådet en
delskostnadsrelateratföreslogs i ställetbetungande, system,ett sommen

tillståndtillståndsavgift för fall däransökningsavgift, delsbestod av enav en
provisoriskt idockAvgiftstanken änövergavs prop.getts. om -~

de regler-till osäkerhet hur198485:179 27, hänvisning bl.a.med nyaoms.
198788:104 68 åter-ansökningar.på antalet Iskulle .återverka s.prop.na

bemyndigande förinnehållakomkom dock tanken, och KML ettatt rege-
avgifter förbeslutamyndighet regeringen bestämmerringen eller den att om

kulturföremål.utförseli ärendentäcka kostnadernaatt avom

Föremålskategoriertillståndsplikt.Avgränsningen3.4.3 av

för kulturföremålensFornminnesvårdskommitténs förslag innebar de lösa
för kyrkligai skilda avdelningarregister skulle förasvidkommande att resp.

bevarandeföremål 50 år gamla ochprofana än att ansevars vorevar mersom
få före-Registrering skulle dock inte skekulturhistoriskt intresse.ett avsom

mål verk levande personer.som var av
byggde dock,i 1927 års kungörelseförsta svenska utförselreglemaDe

tillbegränsades i förhållandeframgått, kategorimetoden. Kategoriernasom
riksantikvarien så tillståndsplik-Sigurd Erixon ochde tidigare förslagen attav

inredningsföremål, möbleroch fastagälla för vissa byggnadsdelarkom attten
föremål vissa och studsarur.och andra vägg-trä samtav

föremål skulle få skeKulturskyddssakku-nni föreslog registreringatt avge
möbler,följande exemplifiering: konstverk,föremål alla slag, med tex-av av

keramik handskrifter.i och glas, böcker ochtilier, arbeten metall,
till förmån för1964 års utredning avvisades bekant registerrnetodenI som

omfattande generella undan-kategorimetoden, vilken dock borde förses med134



Bakgrund

för undvikande alltför betungande ärendehantering.tag förslagetIav en togs
följande kategorier: alster bildkonst, konsthantverk och konstindustri,upp av

100 år gamla, i Sverigeän unika tryckta skrifter litterära och musi-mer samt
kaliska manuskript, arkivhandlingar och 100 år gamla handskrifteränmer

andra 100 år gamla föremålän allmäntsamt eller kulturhisto-mer av person-
riskt intresse.

Kulturrådet förefaller inte ha registermetoden.övervägt Rådet fann detens
omöjligt i detalj behovet utförselförbud för varje enskild föremåls-att ange av

eftersom underlag saknades för bestämma hurtyp eller värdefullt fö-att stort
Övervägandenaremålsbeståndet inom varje område. måste, enligt rådet,var

grundas på allmänna bedömningar behovet skydd för tämligen vidaav av
kulturföremål. Rådet utgick från den definition begreppet kul-grupper av av

turföremål förekommer i 1970 års Unescokonvention se avsnitt 4.1som
och räknade därefter bort antal kategorier enligt konventionen inteett som
borde aktuella för svenskt vidkommande frimärken, sigill, ljud- ochvara
filmupptagningar. Därefter definierade rådet olika kategorier inom de tilltänk-

prövningsmyndigheternas ansvarsområden.ta resp.
Kulturrådets lagtextförslag gjorde ingen skillnad svenska och utländska

kulturföremål, följde föremålalla inom kategorierna deattvarav passeratsom
föreslagna åldersgränsema omfattades tillståndsplikt föremåletsoavsettav ur-
sprung.

Som framgått kritiserades Kulturrådets förslag bl.a. på den punkten att
kategorierna för brett angivna, varmed ansågs följa alltför omfattandevar en
ärendehantering och alltför betungande kontroll.en

Utländska kulturföremåls skyddsbehov ansågs i l98182:82 inte haprop.
fått tillräcklig belysning. Riksantikvarieämbetet skulle därför utreda dennaen

Ämbetetfråga. lade fram allmänt hållet förslag föremålett ävenattom ut-av
ländskt införskaffats för ingå i svensk kulturmiljö skallursprung som att en
omfattas tillståndsplikt, dock endast föremål förts in före år 1840.av som
Importen utländska föremål ansågs ha avtagit under tiden därefter, bl.a.av

följd svensk serietillverkning.som en av
I l98485zl79 16 godtogs den föreslagna tidsgränsen, preci-prop. s. men

serades begreppet utländska föremål. Sålunda hänfördes föremål kansom
ha framställts i utlandet svensk tillantas svenska kulturföre-av en gruppen

sommål, liksom föremål kunde ha framställts i Sverige icke-antas av en
svensk. Med utländska kulturföremål avsågs sålunda icke-svenskari annatav
land framställda föremål. Vidare avsågs med Sverige landet inom nutida

med dengränser, konsekvensen skånska föremål från 1500-talet skulleatt
svenska, medan föremål framställda på 1700-talet i Finlandanses som därav

bosatta borde räknas utländska. Förslagen i l98485:179personer som prop.
godtogs riksdagen.av

Beträffande olika kategorier svenska kulturföremål har diskussionenav av
förklarliga skäl varit detaljerad. Diskussionens huvuddrag kan lättast återges
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Riksantik-ansvarsområde. Inomtillståndsmyndighetsförinom resp.ramen
låg bygg-ansvarsområdeStatens historiskaochvarieämbetets t.ex.museers

i 1927 årsskyddades redaninredning,och fastbyggnadsdelarnader, som
Kulturrådetsskydd såväl ifå fortsattföreslogskungörelse och rapportsom

redan198485:179 15 fanns det dock198182:82. Enligti s.prop.som prop.
säkradebetydande antaloffentlig ochbyggnader iallsidigt urval ägo ettett

någonförekom inte längrebyggnadsminnesförklaring. Dessutom ut-genom
därför bort.byggnadsdelarKategorinförsel. togsm.m.

Kulturrådets för-kategori ifanns särskildKyrkliga inventarier somsom
sådan,198182:82 lagtekniskt behövainteansågs islag tas upp som enprop.

kategorier. Fråganföreslagnaväl täcktes andraföremålen i frågaeftersom av
Riksantikvarieämbetetåterkommit påhar inte änsätt angettsattannat som

kyrkligtföremål medtillståndspliktigatillståndsmyndighet för ett ursprung.
föremålarkeologiskaterminologiinternationellornfynd eller medF --

198182:82behövde enligtKulturrådet,tagitshade också prop.menupp av
utredasborde dock vidarekategori. Frågansärskildinte heller regleras som

Riksantikvarieämbetet.av
förstodsfomsaker, varmedallatill förslagutredning leddeDenna attom

minstföremål kanellerfasta fornlämningaralla föremål från som anses vara
tillståndspliktiga.saknade skullevid upphittandet100 år och ägare, varasom

frånföll detRiksantikvarieämbetetochalltförFörslaget kritiserades vagtsom
tillämpbartförslaget inte25 ansågs198485:179underhand. I varas.prop.

före-för arkeologiskaföremålskategorisjälvständiginget förslagoch om en
därefter fram.mål har lagts

följande fö-ansvarsområde KulturrådetanvisadeNordiskaInom museets
textilier, bbohaghusgeråd ochremålskategorier: a möbler, annat samt mu-

tids-föremål föroch andraochinstrumentsikinstrument, c apparater samt ur
prydnadsföremål, epersonligaoch dräkttillbehörangivelse, d dräkter samt

maskinerf arbetsredskap,fångstredskap,och tillbehör till samtvapenvapen
föremål från samisk kultur.goch transportdon samt

genomgåendekategoriangivelseansågs Kulturrådets198182:82I prop.
Nordiskaansågs falla inomföremål de slagför För museets an-av somvag.

Skrin lades till listan.åtskilligt.svarsområde specificerades föremålstypema
198485: 179. Möbler,därefter ibegränsningar föreslogsYtterligare prop.

husgeråd,tillståndspliktiga. Kategoriernaskrin föreslogsspeglar och vara
dryckeskärl, seldon ochtill omfattabegränsadesbohag och arbetsredskap att

Kategoriernaskuren dekor.och har målad ellertextilredskap, de är träavom
broderad ellertill folkdräkter ochbegränsadestextilier och dräkter m.m.

bonadsmåleri, golvur,övrigtmönstervävd folklig textil. I väggurupptogs
skjutvapen, blankva-fajanser, musikinstrument,bordsur signeradeoch samt

föremål.samiskaoch skyddsvapen, samtpen
mål-ansvarsområde föreslog Kulturrådet aStatens konstmuseersInom

fotografiska bilderkonsthantverk bningar, teckningar, skulpturer och samt
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och negativ. Fotografierna sorterades kommentar bort denärmareutan ur se-
propositionema. Konsthantverk ansågs i 198485:179 ettnare prop. vara

mycket vittoch begrepp. Regeringen ansåg det bättre preciseravagt att
tillämpningsområdet kategori föremål keramik, glas,attgenom som ange av
guld, silver, brons och porfyr.

Beträffande föremål inom Kungl. bibliotekets ansvarsområde föreslog
Kulturrådet följande kategorier: skrifter före 1600a tryckta år och b svenska
författares efterlämnadeoch manuskript och andra arkivhand-tonsättares

Åldersgränsenlingar. bestämdes med hänsyn till tryckta skrifteratt senare re-
dan finns i bibliotekets samlingar. I 198182:82 tilllades tryckta kartorprop.
och bilder handskrivna bokverk Den bestäm-samt pergament. senare
ningen ändrades i 198485: 179 handskriftertill på ellerpergamentprop. pap-
per.

Vad slutligen gäller föremål inom Riksarkivets ansvarsområde föreslog
Kulturrådet arkivhandlingar och handskrifter tillståndspliktiga. Rådetvara
pekade på skyddet för kommunala författningsmässigtarkiv ofull-att var

enskildaständigt och inget skydd alls fanns för arkiv, från vilka det före-att
kom försäljningar åtråvärda sarnlarobjekt. Definitionen ansågs idock oklarav

198182:82 och med kategori omfattade icke trycktaersattesprop. en som
protokoll, brev, dagböcker, manuskript, och räkenskaper handri-noter samt
tade kartor och ritningar. Det förslaget ändrades inte i följande proposi-den
tionen.

I denna lades dock till kategori, fallakom inom Nordiskaatten som mu-
ansvarsområde, nämligen tekniska modeller ochseets prototyper samt veten-

skapliga instrument. avsågsDärmed föremål militär, maritim, flygtekniskav
eller allmän ingenjörsteknisk och vetenskaplig prop. 198485: 179.art

Ãlders-föremålskategorierna.3.4.4 Avgränsning och vär-av
degränser

Fomminnesvårdskommittén sökte för fasta fornlämningarnasde och fom-
fyndens införadel vissa ålderskriterier slutet 1500-talet, l700-talet. Förav
de övriga minnesmärken kommittén behandlade föreslogs generellsom en
50-årsgräns, med det undantaget inte heller äldre föremål skulle kunnaatt re-
gistreras, föremålet verk levandeettom vore av en person.

I 1927 års kungörelse utförselförbud för kulturföremål valdes fastom en
åldersgräns. Kungörelsen fick inte tillämpas föremål tillverkats årsom
1860 eller därefter.

Kulturskyddssakkunniga föreslog registrering skulle få ske föremålatt av
Ävensedan minst 60 år funnits i riket. föremål skulle kunna regis-som yngre

efter ansökan föremålets Denna åldersgräns hade därförvaltsägare.teras, av
den motsvarade den vedertagna tidsgränsen för två generationer. Omatt ett 137
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föremål funnits i landet denna tid, enligt de sakkunniga,under borde man,
kunna grundad uppfattning föremålets betydelse för landets kultur.äga en om
Om föremål tillfälligt lämnat landet under 60-årsperioden, skulle det inteett
spela någon roll för registreringsbarheten.

1964 års förslag, avsåg 100 år gamla föremål inom angivnaänsom mer
kategorier, grundades på den allmänt vedertagna definitionen på begreppet
antikviteter, vilken kommit till uttryck internationellt i 1950 årsbl.a. Unesco-
överenskommelse import material för undervisning samt veten-om av av

2.3.6. 100- årsgränscnskaplig och kulturell karaktär se knutenavsnitt var
till ytterligare ålderskriterium. Oavsett föremålets ålder skulle exporttill-ett
stånd nämligen inte kunde föremålet inte funnitsbehövas det härantas attom
i riket under längre tid 50 år. Föremål funnits här kortare tid, kunde iän som
regel inte, sina övriga egenskaper, någon delknappast sägas utgöraoavsett

det svenska kulturarvet. Vissa foremålskategorier borde skyddas ävenav om
de inte uppnått 100 års ålder. gällde arkivhandlingar litterära ochDet samt
musikaliska verk. Till följd kravet 50 års beñntlighet i riket, skulle dockav

föremålgälla sådana inte behövde exporttillstånd deäven änatt om var yngre
50 år.

Kulturrådet i sitt förslag också fasta på IOO-årsgräns, vid dentog en som
tidpunkten vunnit ytterligare internationell antagandet 1970status genom av
Unesco-konventionen åtgärder för förhindra och förbjuda olovlig im-attom

och överlåtelse kulturföremål. denna talade ocksåFör gränsport, export av
itill lagstiftningen antikvi-den anslöt Norge och Island och tillämpades föratt

vid införsel till riket tulltaxenr 99.06. Emellertid borde, enligt Kultur-teter
rådet, vissa för särskilda kategorier kulturföremål. gälldeundantag Detgöras
det samiska kulturarvet, endast innehöll få föremål med ålder 100som en av
år, fotografier arkivhandlingar. dessa kategorier föreslogsoch För en
50-årsgräns. Vad slutligen gällde tryckta skrifter föreslogs fast ålders-en

Skrifter frånår 1600. datum kunde nämligen genomgåen-gräns: yngre anses
finnas offentligade i samlingar.
I 198182:82 14 anslöt sig regeringen till Kulturrådets uppfatt-prop. s.

ning den generella vid 100 år i övrigt tillborde ochgränsen sättas ävenatt
Kulturrådets förslag med frånundantag den generella åldersgränsen. Förslag
från fleraremissinstanser författares och manuskripttonsättaresattom m.m.
borde utförselskyddade redan från upphovsmannens meddöd avvisadesvara
hänvisning till svårigheter för Tullverket.

ordning förordades 198182282Den i anslutning isom prop. vann prop.
198485:179 17 och genomfördes.s.

Vârdegränserna introducerades i 1964 års betänkande, efter brit-närmast
tisk förebild, metod förhindra för många äldre, egentligenatt attsom en men
ointressanta föremål skulle behöva genomgå tillståndsprövning. Enligten
1964 års förslag skulle värdegränsen för alster bildkonst, konsthantverkav
och konstindustri 10 000 kr, för bildkonstverk i form hand-vara men av
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teckningar och grafiska blad skulle, tillsammans med föremål allmäntav per-
eller kulturhistoriskt intresse, värdegränsen 2 000 kr.son- vara

Kulturrådet ansåg föremålens ekonomiska saknadevärde betydelse ochatt
föreslog sålunda inte heller några värdegränser.

I 198182:82 15 föreslogs generell regel utförsel före-prop. atts. som av
mål värda under 0001 kr skulle tillståndsfritt. Det endastantogs att ettvara
begränsat antal föremål kunde betydelse för det nationella kultur-storvara av

under denna Dessutom kopplades frågangräns. ihop med den samtidigtarvet
lanserade påtanken avgiftssystem för utförselansökningar.ett

Kulturutskottet fann värdegränsfrågan borde ytterligare, ochövervägasatt
Riksantikvarieämbetet föreslog sedermera två skilda, basbeloppsrelaterade
värdegränser två tiondels basbelopp. För bildkonst utom bonads-resp. en
måleri och konsthantverk i ädla metaller borde den högre värdegränsen till-
lärnpas, medan alla andra kategorier borde tillståndsfria under den lägrevara

Härigenomgränsen. avsåg inte radikalt rubba förutsättningarna förattman
den svenska auktionshandeln.

Förslaget inte anslutning i 198485:179 18. Vissa svenskavann prop. s.
föremål ansågs böra skyddas värde: tryckta skrifter, kartor bilder,ochoavsett
handskrifter på och dryckeskärl, seldon och textilredskap,pergament papper,
folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig textil bonadsmåleri,samt
möbler, speglar och skrin, golvur, och bordsur, signerade fajanser,Väggur
musikinstrument, skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen. För övriga fö-
remålskategorier, främst bildkonst och konsthantverk utländska kultur-samt
föremål, borde vid 50 00 kr. föremålgränsen sättas För med åldersgränsen
50 år borde slutligen värdegränsen bestämmas till 2 000 kr. Med värde av-
sågs det aktuella saluvärdet, eller sådant inte finns, det värde i 23ettom som
§ och gåvoskattelagen deñnierades det pris föremålet kan be-arvs- antassom
tinga vid med tillbörlig skedd försäljning. Lagen kom utformasen attomsorg
i enlighet med detta.

3.4.5 tillståndsplikten.Andra sätt Generellaavgränsaatt un-
dantag

1927I års kungörelse förekom undantag från skyldigheten för angivnaett att
föremål från tiden före 1860 söka utförseltillstånd, nämligen för föremål som
ingick i personligt bohag medfördes vid bosättning i utlandet.som

Detta generella undantag från tillståndsplikten återkom i 1964 års förslag.
Där föreslogs dessutom vissa andra situationer vilka det inte skulle behöva
sökas tillstånd. Utförsel frånskedde offentlig institution ochom som en som
avsåg föremål inom viss tid skulle återinföras till riket, skullesom vara un-
dantagna, liksom utförsel skedde efter förvärvsom testamente,genom arv,
bodelning och gåva någon utomlands bosatt Vidare den tidiga-av person. var 139
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tid 50för föremål funnits i landet kortarebeskrivna åldersgränsen änsomre
bildkonst utformade undantagår båda värdegränsema fördesamt m.m. som

utförseltillstånd.från skyldigheten sökaatt
invändningar framställda Nor-ansåg med diskussionKulturrådet avav-

tillståndsfrihet borde gälla1964 års utredningdiska -i likhet med attmuseet
offentliga institutio-föreslog också tillståndsfrihet förvid utflyttning. Rådet

tillståndsfrihet förföremål. föreslog rådettillfälliga Dessutomexport avners
100 år.funnits i Sverige i högstutländska föremål som

utfomrades igenerella undantagsreglcrnagällandeDe prop.numera
kommit stå sig.198182:82 och har därefter15 atts.

något i förhållande till tidiga-tillfällig utförsel har utvidgatsUndantaget för
offentligtillståndsfri dels denutförselförslag. Detta slags görsär om av enre

i samband med offentliginstitution, dels den skereller allmänunderstödd om
tillståndsfrittfallet kan utförselnkulturverksamhet. I det göras även avsenare

föremålen skall föras tillbaka tillfallen gällerenskild I båda atten person.
till-från utlandet fria frånföremål tillfälligt lånats inSverige. Också ärsom

offentlig kulturverksam-återutföras. Som exempel påståndsplikt de skallnär
för198182:82 16 musiker engageradhet nämndes prop. äratt ens.

antikvi-ansågs inteför kortare tid. Däremotkonserter utomlands enen
offentlig kulturverksamhet.tetsmässa attvara anse som

för denfrågan kulturverksamhet,Sammanhörande med utan attmenom
till-tillståndsplikten, regelngenerellt undantag frånskull ha föranlett är att

betydelse för detför föremål harstånd beviljasskall kunna även stor na-som
institution i utlan-föremålet förvärvasnämligentionella kulturarvet, av enom

198182:82 16.det prop. s.

Förfarandefrågor. Tidsbegränsning, förhandsgransk-3.4.6
handläggningning decentraliseradoch

Majzt skulle beslutaFomminnesvårdskommittén föreslog Kungl.att om re-
förbudet inomDispens från det generellagistrering kulturföremål. att enav

registrerat kulturföremål riket60-dagarsperiod från anmälan föra ettut ur
Riksantikvarieämbetet.skulle dock kunna ges av

beviljaKungl. Majzt kunde utför-Enligt 1927 års kungörelse det somvar
till Riksantikvarie-seltillstånd, befogenheten kom 1937 delegerasattmen

Maj:tKulturskyddssakkunniga föreslog särskild Kungl.ämbetet. ut-att en av
registrering, tillståndregisterkommission i frågorsedd skulle besluta om om

kulturföremål. Kommissionen bordetill utförsel inlösensamt varaom av
riksantikvarien ordförandetill Riksantikvarieämbetet och beståknuten av som

för föremålsansvariga varvid nämndesi övrigt företrädaresamt museer,av
självskrivna.Nationalmuseum, Nordiska och Livrustkammarenmuseet som
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tillstånd till utförsel kulturfö-1964 års förslag befogenhetenI att avvar ge
konstindustri,remål fördelad på Nationalmuseum bildkonst, konsthantverk,

Kungl. biblioteket tryckta skrifter, litterära och musikaliska manuskript,
handskrifter musika-Riksarkivet arkivhandlingar andra litterära ochänsamt

manuskript Riksantikvarieämbetet andra föremål allmäntliska samt av per-
kulturhistoriskt förutsattes de fyra tillståndsmyn-eller intresse. Det attson-

samråda myndigheter för inhäm-dighetema skulle med andra och experter att
i fall. Omden ytterligare sakkunskap skulle kunna behövas enstakata ensom

förutsattes också den mottagandeansökan lämnades till fel myndighet, att
lägga till rätta.myndigheten skulle bistå med sakenatt

myndigheternaKulturrådet föreslog de nyssnämnda Nor-utöver ävenatt
diska skulle få meddela utforseltillstånd. Nordiska ärmuseet museet, som en

myndighet. Tillståndsansök-stiftelse, betraktades i sammanhanget som en
ningar borde, enligt förslaget, dock centralt hos Kulturrådet,göras som ge-

utförselden samtidigt föreslagna delegationen för skydd motnom nya av
kulturföremål, ansökningen vidare till behörig tillståndsmyndig-skulle lämna
het.

Kulturrådet föreslog meddelade tillstånd skulle gälla i år.också ettatt
utförseltillstånd tillkom itillämpade förfarandet i ärenden alltDet nu om

väsentligt 198182:82 18. Kulturrådets förslag godtogs integenom s.prop.
in tillhelt. stället för ansökningar utförseltillstånd skulle lämnasI att om

fortsätt-Kulturrådet föreslogs i propositionen Riksantikvarieämbetet ävenatt
ansökningarna,ningsvis skulle den myndighet skulle ta emot menvara som

med den skillnaden föremålet i fråga inte låg inom ämbetetsämbetetatt om~
ansvarsområde för till deskulle överlämna ansökningen beslut den av-
ovannämnda tillståndsmyndighetema behörig för föremålet i fråga.som vore

tidsbegränsning meddelade tillstånd ansågs inteKulturrådets förslag till av
tillräckligt l98182:82 19.underbyggt prop. s.

198182:82I 21 diskuterades den förhandsgranskning Nor-prop. s. som
gjort. för-diska sedan länge Någon reglering ordning medmuseet av en

handsbesked ansågs inte önskvärd. Frågan har inte återkommit i de följande
propositionerna den har däremot därefter aktualiserats tillståndsmyndighe-av
tema.

remissbehandlingenUnder Kulturrådets föreslog Länsmuseer-rapportav
samarbetsråd decentraliserad regionalahandläggning så desätt attnas en

borde få huvudparten de ärendeområden lagen be-övertamuseerna av som
tillbakavisades i l98l82z82 tillFörslaget 17 med hänvisningrör. prop. s.

rättsliga svårigheter med delegering till viktenkommunala ochorgan av en
enhetlig praxis.
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Tabell Fideikommiss bilagaenligt förteckning Tabellen deras karaktär vidanger
avvecklingen för icke avvecklade, nuläge, oktober 1995. deFör underärresp., som

kanavveckling karaktären ha ändrats delavveckling. tabellen framgårAvgenom
dessutom fideikommissens ursprungliga karaktär.

kvarvarandeFideikommiss avvecklade
underdärav därav

avveckl.ñdAB ñdAB
Med fast1 egendom och lösöre 60 1 35 5ev

2 Med enbart lösöre och kapital 14 2 13 4 1cv.
tidigare haft fastoch egendomsom

3 Med enbart kapital och tidiga- 39 3 20 4 3som
haft fast egendomre

4 Med lösöre kapitaloch 10 8 1ev.
5 Med enbart kapital 11
6 Oredovisade 9
Summa 143 6 8 8 07 1

Tabell 2. Fideikommiss enligt förteckning bilaga 2 länsvis, avveckladei kvar-resp.
varande, samt

Avvecklade arandeKv arv
ñdABLän före 1964- med med med däravsumma summa
1995 1964 fastigh. lösöre kapital under

avveckl
AB 2 3 25 2 8 5 4 6 15 5
C 2 8 8 4 1 1 6

2D 17 17 5 4 2 11 1
E 3 1 11 12 21 1
F 7 7 2 31
G 21 1 1
K l 1 1
L 4 4 3 3

3M 9 9 6 3 9
N 1 1
O l 1
P 7 7 1 1 2
R 4 4 1 21 1
S 7 7
T 1 2 2 31 1 1 1
U 1 9 9 4 1 1
X 2 2

län 25 25 6 5 11
Sum 14 5 138 143 35 19 23 1077
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4 Internationella aspekter på
kulturegendomar och kulturföremål

I detta avsnitt översikt konventioner Sverige inte har anslutitöverges en som
sig till, har betydelse för den internationella regleringen frågormen som av
rörande bevarandet främst rörliga kulturföremål. Vidare lämnas närmareav

bl.a.redogörelser för lagstiftningen i några länder, de nordiska utom Island
och de länder, utredningen besök särskilt studerat.tre som genom

4.1 1970 års Unescokonvention

Den 14 november 1970 Unescos generalförsamling konventionenantog om
åtgärder för förbjuda förhindraoch illegal import, och överlåtelseatt export

kulturegendom. Konventionens kan sökas tillbaka till Nationernasrötterav
förbund och tiden efter första världskriget. dröjde därefter till 1960Det innan
Unesco beslutade återuppta arbetet med konvention skulle bådeatt en som
främja det internationella kulturutbytet och samtidigt förstärka ländernas möj-
ligheter säkerställa den kulturegendom befinner sig på det terri-att som egna
toriet. Konventionsarbetet präglades länge de motsättningar råderav som
mellan s.k. ursprungsländer och mottagarländer i fråga återställandeom av
kulturegendom under tidigare epoker kommit till desom senare.

Konventionen fick i långsamt bredare anslutning. USAstarten en var
länge ointresserat, anslöt sig 1983 led i förbättringen relatio-ettmen som av

med de sydamerikanska Konventionen har därefter fåttgrannstatema.nerna
ytterligare uppsving och hade vid utgången 1993 ratificerats 81ett sta-av, av
Inom Västeuropa går mellan har inte har anslutitgränsenter. stater som resp.

sig ungefär vid limes. Storbritannien, Nederländerna och de nordiska län-
derna står utanför. inteTyskland heller anslutet och den östtyska ratifika-är
tionen från 1974 har upphört gälla. Frankrike har nationalförsamlingenIatt
sedan länge godkänt anslutning, ratifikationsinstrumenten har inte blivitmen
deponerade. Våren 1995 förklarade emellertid den franske kulturministern att
ratifikationsproceduren skulle fullföljas. Portugal, Spanien, GreklandItalien,
och Turkiet har alla ratiñcerat.

Den svenska regeringen har i september 1994 efter långvariga överlägg--
ningar med de övriga nordiska länderna bedömt konventionen i dessatt nu--
varande lydelse inte kan frångodtas svensk synpunkt. Regeringen uttalade

143



SOU 1995: 128

nordiska länderna i verkaefter samråd med de Unescodock sin avsikt attsom
så anslutning möjliggörs på sikt.för konventionstextenöversyn att enaven

länderutbyte kulturegendom mellankonventionens ingress uttalasI att av
utbildningsfrämjande ändamålvetenskapliga, kulturella ochför är stortav

och förståelse.kulturliv befordrar ömsesidig respektvärde för alla folks och
uppgift för varje land skydda denvidare det väsentligDet uttalas är attatt en

territorium stöld, lönnligafinns inom desskulturegendom utgräv-motsom
Aningar och otillåten export.

i konventionensvad kulturegendom mening:artikel lI ärsomanges
profana skäl utpekad bety-religiösa elleregendom är statav en somsom av

eller vetenskap ochdelsefull för arkeologi, förhistoria, litteratur, konst som
föremål, bestämt a samlingaringår i någon angiven kategori rö-närmareav

anatomi och paleontologi, b egendomrande fauna, flora, mineraler, ärsom
teknologi-, militär- och socialhisto-historien bl.a. Vetenskaps-,knuten till

vetenskapsmänpersonhistorien för nationella ledare, tänkare,rien eller till
betydelse, fynd från arkeo-till händelser nationell coch konstnärer samt av

avpminnesmärken eller från arkeologiskaundersökningar, d delarlogiska
inskriptioner, ochområden, 100 år gamla antikviteter,e än myntt.ex.mer

konstnärliga föremål I bilder,sigill, f etnologiska föremål, gpräglade som
på varje underlag ochteckningar gjorda helt för hand ochmålningar och av

handdekorerad fab-industriell formgivning ochalla slags material dock
skulpturer, material, III ori-riksproduktion, originalstatyer ochII oavsett

ochkonstnärliga originalcollageginalgrafik, tryck och litografier, IV
manuskript inkunabler, gamlamaterial, h sällsynta och-montage, oavsett
speciellt intresse historiskt, konst-och publikationerböcker, dokument av

eller i samlingar, i frimärkenvetenskapligt, litterärt m.m., enstakanärligt,
j arkiv, bl.a. ljud-, fotogra-enstaka eller i samlingar,och stämpelmärken,

kinematografiska arkiv, möbler 100 år gamla ochfiska och k änärsom mer
musikinstrument.gamla

artikel med definitionkulturegendom dubbelexponeras i 4Begreppet aven
Syftet kulturföremål fy-vad varje kulturarv. knyta deärär attstats varssom

såi artikel till visst lands kulturellasiska uttryck kategorivis 1angetts ett arv,
kulturarv sålundaföremålens hemvist kan bestämmas. Ett lands utgörsatt

föremål landets medborgare eller inom landeta skapats av perso-av som av
förvärvats vid arkeolo-bosatta där, b påträffats inom landet, cärner som

vederbörligt tillståndgiska eller liknande undersökningsresor med av ur-
förvärvats överenskommet utbyte, e förvärvatssprungslandet, d genom ge-

gåva från ursprungslandet.eller köpnom
illegal hantering skall hålla sigFör skydda kulturegendom staternaatt mot

uppgift bl.a. ajourhålla lista viktigmed och överär upprättaatt enorgan, vars
offentlig och kulturegendom, skulle det nationellaprivat export utarmavars

nationalinventering kulturegendomkulturarvet. Listan skall grundas på aven
artikel 5.
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förbjuda kulturegendom medåtar sigI artikel 6 att exportstaterna av
artikeltillåten. Iåtföljs certifikat,mindre den ärän att exportett som angerav

motsvarande institutionerochföreskrivs skall hindra7 att staterna museer
frånolagligen konven-från kulturegendomförvärva exponeratsatt ensom

saluhålls. Vidaresådan egendomtionsstat och underrätta den staten attom
stulits frånkulturegendomskall förbjuda import ettstaterna museumsomav

liknande insü-profant offentligt minnesmärke ellereller från religiöst ellerett
sådan institutions inventa-visas tillhöratution, förutsatt egendomenatt en

återlämnassådan kulturegendomPå begäran skallrium. motursprungsstatens
till någon hartill oskyldig köpare ellerbetalning skälig ersättning somenav

giltiga anspråk på egendomen.
administrativautfärda straffregler ellerArtikel 8 innehåller åtagande att

6 ochförbuden i artiklarnasanktionsregler för överträdelse av
flyttning sådan kulturegendomartikel 10 åtar sig motverkaI staterna att av

lämpligtså långt bedömsolagligen tagits från samt att,stat somsom en annan
straffansvar eller ad-förplikta antikhandlare vidi varje land, äventyratt, av

och adressministrativa påföljder, förteckna kulturegendoms ursprung, namn
varje sålt föremål underrättabeskrivning och pris påpå leverantör, samt att

exportförbud.köpare ev.om
Förhindraåtaganden bl.a. åtgärder förArtikel 13 innehåller allmänna attom

främja olaglig import elleröverlåtelser kan ägareattexport, samt omsom
kulturföremål.föra för återfå förlorade eller stulnaskall tillåtas talan att
beskrivits de26 artiklar, här endastKonventionen innehåller totalt varav

Övriga deklarationerartiklar innehåller bl.a.operativa verkningar.som avser
hantering kulturegendomviktiga på olika motverka illegaldet i sättatt avom
rapporteringikraftträdande, ändring,formella reglersamt m.m.om

särskiltkonventionenregeringens invändningarDen svenska mot avser
kulturföremål stulits från ochförbudet i artikel 6 importmot som museerav

alltför resurskrävande övervaka.institutioner. Förbudet har attansetts

4.2 Unidroit

1991-1993fyra under tidenEfter många års förberedelser och expertmöten
olagligt exporteradejuni 1995 i konvention stulna ochi Romantogs omen

särskilda Unidroit.kulturföremål, utarbetad under ledning det FN-organetav
uppdelad på avsnittKonventionen antyds dess titel,är, ett somsom av

återställan-kulturföremål ochreglerar återställande stulna rörett annat somav
kulturföremål i kon-de kulturföremål illegalt. Medexporterats avsesav som

förprofana grunder betydelseventionen föremål på religiösa eller är avsom
till-arkeologi, förhistoria, historia, litteratur, konst eller vetenskap och som
bi-till konventionen artikelhör någon de kategorier i bilagaav som anges

förteckningen i 1970 års Unescokonvention.lagan med 145överensstämmer



SOU 1995: 128

Beträffande stulna kultutföremål gäller generellt de skall återlämnas.att
Med stulna jämställs föremål blivit olagligt utgrävda olagligeneller be-som

Återlämnandethållits efter laglig utgrävning. skall begäras inom år fråntreen
det den återkräver föremålet fick och hos föremåletatt vetasom var vem
fanns, eller i fall inom 50 år från stölden. För föremål delärvart som en av

rrrinnesmärke, fomlärnningsområde eller offentlig samling gäller endastett en
Återkravden treåriga preskriptionstiden. sådana föremål har alltså ingenav

absolut preskriptionstid konventionsstat får ändå begränsa denna tillmen en
75 år eller längre. föremålMed från offentliga samlingar likställs föremål som
har religiös eller social betydelse för folkstam eller ursprungsbefolkningen

3.artikel
Innehavaren föremål skall återlämnas berättigad till skäligärettav som er-

sättning, förutsatt han varken visste eller borde ha föremåletatt vetat att var
stulet och kan visa han iakttagit tillbörlig han förvärvade före-näratt omsorg
målet. inskränkningUtan i innehavarens skall i enlighet med lagen i denrätt,

återlämnandetdär begärs, i första hand den överlät föremålet till in-stat som
nehavaren krävas på ersättning. Den betalar ersättning skall oför-som vara
hindrad kräva beloppet från någon Frågan förvärvetatt annan person. om
skett med tillbörlig skall bedömas med hänsyn till omständigheternaomsorg
vid förvärvet, inbegripet karaktär, priset, innehavaren användeparternas om
skäligen tillgängliga register stulen kulturegendom och upplys-över annan
ning skäligen stod till förfogande, rådfrågade förmedlingar eller vidtogsom
andra åtgärder kunde begäras aktsam under rådandede för-som av en person
hållandena. Innehavaren skall inte ha bättre den från vilken han fö-rätt än ärvt
remålet eljesteller fått det ersättning artikel 5.utan

Konventionen skall gälla för återkrav föremål antingen har stulitsav som
eller påträffas i konventionsstat sedan konventionen i kraft därträttsom en
artikel 10 [1].

illegalt exporterade kulturföremâl skall kunna begäras återlämnade under
förutsättning bortförandet föremålet från den återkrävandeatt statenav
endast har talerätt i denna del konventionen har medfört i vissastater av men

avseenden ellernärmare visar föremålet har significantsättstaten annat att
Ånterkravcultural importance för den. framställasskall inom år från dettre

återkravsstaten fick vetskap och hos föremålet fanns, eller i vartom var vem
fall inom femtio år från den illegala fråneller den dag föremåletexporten
skulle ha återställts efter exporttillstånd artikel 5.temporärtett

Innehavaren illegalt kulturföremål skall berättigad tillett exporteratav vara
skälig ersättning från återkravsstaten, förutsatt han varken eller bortatt vetat

vid sitt förvärv föremålet hade illegalt. Man skall hän-veta att exporterats ta
till omständigheterna vid förvärvet, inbegripet avsaknadensyn ett export-av

certifikat skulle ha krävts enligt lagen i återkravsstaten. I stället försom er-
sättning kan innehavaren välja behålla äganderätten till föremålet, elleratt att
överlåta det eller betalning till i återkravsstaten. Kostna-mot utan en person
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inte haInnehavaren skallbetalas återkravsstaten.den för återtransport av
från artikel 6.fått föremåletden han ellerbättre ärvträtt än som

Återlämnandeskyldigheten föremålet inte längregäller inte änexportom av
under upphovs-eller föremåletillegal vid återkravstillfället exponeratsom

föremålet för-död, såvida inteinom femtio år från hanslivstid ellermannens
brukför traditionellt eller rituelltfolkstam eller urbefolkningfärdigats inom en

artikel 7.
efter ikraft-föremål illegaltKonventionen gäller bara för exporterassom

lO [2].trädandet artikel
möjligt för EES-detartikel 13 3 finns bestämmelseI gör t.ex.somen

EG-direktivet återlämnandekonventionen tillämpai stället förstatema att om
med konventionen.utsträckningkulturföremål i den överenstämmersomav

ochjuni 1995 i tioKonventionen den 24 Rom öppenärstaterantogs av
efteri kraft månadertill 30 juni 1996. Den träderför undertecknande den sex

anslumingsinstrument.det den femte deponeratatt staten

4.3 Danmark

4.3.1 Byggnadsskydd

till-den tredje i ordningen,bygningsfredningsloven,nuvarandeDen ärsom
uppförda före årjanuari 1980. Byggnader1979 och trädde i kraft den 1kom

arkitektoniskt ellerväsentligt1536 automatiskt fredade. Byggnaderär av
tillhörande skyddsvärda100 år kan medkulturhistoriskt värde, äldre än

Även byggnader kanbeslut miljöministem.närmiljö skyddas nyareavgenom
grund andraframträdande värde ellersedan 1980 skyddas de är avom av

rivningsrisk.särskilda omständigheter, t.ex.
000 byggnader,omfattande 9Totalt 3 600 objekt fredade,är varav caca

300 herrgårdar.
bygningsfredning, skyddetsSkyddsföreslqifter utfärdas inte vid utanen

underhållsplikt förframgår omfattaromfattning lagtexten. Det ägaren,enav
omfattande under-tillstånd för åtgärderoch plikt begära änäratt mersomen

må-miljörninisteriet inte inomautomatiskt beviljathåll. Tillstånd treomanses
nader tagit ställning till åtgärderna.

Lösöre fri-skyddas endastingår i fredningen. kanFast inredning genom
tinglysasi Danmark dvs.Avtal detta slag kanvilliga avtal med ägama. av

giltighet servitut bindandeoch får dåskrivas in i fastighetsboken ävensom
för kommande ägare.

rivningAvslås ansökanersättningsrätt.Fredning utlöser inte äromen
missför-råder väsentligtdetdock skyldig lösa egendomen, ettstaten att om

på liknande egendomaravkastningenhållande mellan dess avkastning och
medtill hela egendomeni fallet herrgårdarrivningsförbud. Hänsynutan tas 147
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jord Omoch skog. inlösensplikten aktualiseras kan alltsåägaren statenav
lösa in hela egendomen, inte bara byggnaden. därmedLagen bevarandetser

helheten väsentligt. Statens bygningsfredningsfond inrättad 1966av som
sköter inlösensärendena. Endast två herrgårdar har lösts in och då endast
byggnad med park.

Inlösensskyldigheten gäller inte fredade byggnader tillhör eller eftersom
lagens ikraftträdande tillhört kommuner, kyrkan, prästerskapet ellerstaten,
offentliga stiftelser. ocksåDen kan bortfalla godkännerägaren sär-attgenom
skilda bevarandebestämmelser.

Statliga4.3.2 stödinsatser för kulturegendomar

Bygningsfredningsloven innehåller bestämmelser miljöministemsom ger
fullmakt statligt stöd till byggnadsarbeten fredade byggnader. Bi-att ge
dragssystemet administreras Skov- Naturstyrelsen. Stödet kan ocksåav og
omfatta säkerställandet inventarier i sådana byggnader, inventariema ärav om

betydelse för den kulturhistoriska helheten eller har särskild anknytningav en
till den aktuella byggnaden. Stödet villkoras går med på ting-ägarenattav
lysning särskild bevarandedeklaration med innebörden ägaren avsä-attav en

sig fastighetenbegära inlöst. Sådana bevarandebestämmelserrätten attger
gäller för 40 % de skyddade herrgårdama.ca av

Statens bygningsfredningsfond disponerar dessutom medel för förvärv av
och lån till skyddad Lånenegendom. och amorteringsfria under vissär ränte-
tid villkorasoch i fall beloppet 50 000 DKKär större än ägarenattav avger

särskild bevarandedeklaration. Stöd inte till allmänt underhåll elleren ges
modernisering. Stödet ocksåkan lämnas till säkra lös egendom bliratt att
kvar i den fredade byggnaden. Fonden också lånkan till värdefullage men
icke skyddade byggnader.

Inkomstskattemässigt får avdrag för underhållskostnader för skyd-göras
dade byggnader med verkligt belopp, inte enligt schablonregeln för bostäder
2 000 DKK. Detta kan ske enligt två principer, antingen med verkligaen av
dokumenterade kostnader eller enligt förfall-per-år-systemet då årligen
kostnadsram fastställs med utgångspunkt i byggnadens storlek, byggnadsma-
terial I detta fall kan medel inte tagits i anspråk år föras tillöveretc. ettsom
kommande år, dock inte till kommande Avdraget får i det förstaägare.en
fallet underhåll för vidmakthålla byggnaden i det skick den hade vidattavse
förvärvet, inte för förbättringar. I det andra fallet får förbättringar inräk-även

i den mån dessa inom den fastställda För alla, ickeävennas ryms ramen.
skyddade egendomar gäller underhållskostnader för ekonomibyggnaderatt
får dras Förfall-per-år-systemet administreras BYFO, Bygnings-av. av
fredningsforeningen, organiserar till fredade byggnader.ägaresom
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för skyddadeskall inte betalaskommunal i DanmarkFastighetsskatt
bevarandedeklaration, innebärandesärskildde omfattasbyggnader attom av

tillståndinlöst han inte fåregendomensig begäraägaren rätten attavsagt om
gårdsplanbebyggda marken,Befrielsen omfattar denriva byggnaderna.att

begränsad be-såledesegendom har befrielsenträdgård.och För större enen
får dramarkvärdet. Företagtill 2,4 %tydelse. Skatten kan avvara upp av

skatten.
fram Betatnking be-lade 1987utredning tillsatt miljöministemEn omav

finns 500Utredningen beräknade detHerregård.varingen den Danske attav
bevarandevärde. 40framträdande600 herrgårdar i Danmark medtill repre-

för statistik och konse-för underlagsentativa herrgårdar hade valts attut ge
kvensbeskrivning för förslagen.

bevarandevärdeherrgårdarnasUtredningen gjorde den bedömningen att
Syf-ekonomi.de hotadeutsträckning bestod,iännu attstor svagvar avmen

kultur-bevarande herrgårdarnastatliga insatser bordemed etttet somavvara
fö-skyddslagstiftningenhistoriska ekonomiska enheter. Enoch översyn av

lades fram.till herrgårdsmiljölagreslogs och skissen en
kostnader för bevaran-framhölls avdragsrätt förinkomstskattehänseendeI

Ägare tillåtgärden.effektiva och direkt verkandedeåtgärder den mestsom
gäller för freda-i likhet med vadhuvudbyggnader bordebevarandevärda som

till gällandei förhållande detavdragsrätt för underhållde få utökaden
ocksåparker bordeår. Underhållschablonavdraget 2 000 DKK avom per

få avdragsrätt förbyggnader bordeberättiga till avdragsrätt. Skyddade upp-
också betraktasstädning bordeTillsyn ochvärmning till grundvärrne. som

underhåll.avdmgsberättigat
fastighetsvärdet räknasFörrnögenhetsskatten borde reduceras attgenom

med 10-15 % schablonen.ned utöver
finansministem,medgesgåvoskattebefrielse borde kunnaArvs- och av
erfordrasmiljöministem. dettadelvis, på förslag från Förhelt eller en ge-

förpliktelserbevarandevärde och denomgång egendomarna för slå fastattav
skattebeftielsen.avtal för fåskall bindas vidägaren attgenom

tilläggsförvärv jord-underlättandeUtredningen föreslog också avav
Fonder ellerför egendom.för den ekonomiska basenbruksmark stärkaatt en

egendomar dettaockså lättare kunna förvärvainstitutioner borde om gynnar
för avstyckning och för-tillstånd från miljöministembevarandet. Krav på
herrgårdarna förlorar sinför undvikasäljning mark eller byggnader att attav

också.ekonomiska bas förespråkades
bordeherrgårdsfond. FondenUtredningen lade vidare fram förslag om en

startkapi-gåvoskatt och fåskatteregler, fritas från ochfå ettarvs-gynnsamma
årligt statsbidrag 5på 50 miljoner från eller andratal DKK ettstaten samt om

miljoner DKK.
hittills genomförts.Ingenting vad utredningen föreslagit harav
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En utredning 1990 bygningsbevaring har sedermera lagt fram Förslagom
kommunala bevarandefonder inrättas med statligt och kommunaltom som

stöd. Staten bör enligt förslaget 40 miljoner DKK år. Befrielsen frånsatsa per
kommunal fastighetsskatt för fredade byggnader föreslås avskaffad med mo-
tiveringen den slår orättvist och innebär byråkrati. Den beräknade intäktenatt
för kommunerna, 50 miljoner DKK år, föreslås användas bl.a. förper att
bygga de nämnda bevarandefondema. Bidrag föreslås bli inkomstskatte-upp
befriade generellt för bevarandevärda byggnader och inte förenbartsom nu,
fredade.

kulturföremål4.3.3 Export av

Den danska exportlagstiftningen för kulturföremål så 1986.antogs sent som
Lagen säkerställande kulturvärden i Danmark omfattar privat egendomom av
inom följande kategorier: 1 kulturföremål från tiden före 1660, 2 kulturfö-
remål med värde lägst 100 000 DKK och äldre 100 årärett änom samtsom
3 fotografier med värde lägst 30 000 DKK ålder. Lagenett oavsettom om-
fattar dock inte och medaljer. Kulturministern kan, på förslag Kul-mynt av
turvaerdiudvalget och det finns särskilda skäl, förordnanär lagen skallatt vara
tillämplig kulturföremåläven inte omfattas.som annars

Utförsel kulturföremål lagen gäller för till utlandet eller till Färöar-av som
Ägareoch Grönland fordrar tillstånd. Tillstånd får sökas endast ägaren.na av

eller arvin skyldiga anmäla ägarbyten tillär Kulturvzerdiudvalattgar get.
Det Kulturvardiudvalget, beståendeär riksantikvarien, rikarkivarien,av

direktören för Statens konstmuseum, överbibliotekarien vid Kungliga biblio-
teket ordföranden för Statens museinämnd, frågor utför-avgörsamt som om
seltillstånd. En ansökan inte behandlats inom månader, betraktastresom som
beviljad, nämnden skall utfärda förklaring, såvida inte tidsutdräktenvarom
föranletts sökanden inte har efterkommit begäran förete kul-attav atten om
turföremålet för besiktning.

Utförseltillstånd skall beviljas visar föremåletägaren tillkommitattom
utanför Danmark och har införts till landet inom de 100 åren, eller fö-senaste
remålet skall medföras bohag vid bosättningägarens utomlands.som

Beträffande arkivalier kan tillstånd medges på villkor föremålen kopie-att
ras.

utförseltillståndEtt förfaller det inte utnyttjas inom fem år.om
Om ansökan utförseltillstånd avslås, lämnar Kulturvxrdiudvalgeten om ett

anbud på förvärv föremålet till det pris kan nås vid försäljning påav som en
den fria marknaden. Beloppet bestäms efter samråd med särskilt sakkunniga.
Anbudet förfaller inte har detägaren inom månader. Förvär-accepteratom tre
vade föremål tillförs efter udvalgets bestämmande. I särskilda fallett museum
kan föremålet bli kvar den plats där det finns.150



Internationella aspekter

EG-licens enligtockså ansökningarKulturvazrdiudvalget behandlar om
100-talförekommerkulturföremål. Detförordningen ettexport an-om av

fall år.i eller två underavslag aktuellt barasökningar året, är ettettom men
delhuvudsakligenutvecklingen på områdetUdvalget följer taatt avgenom

auktionskataloger.

4.4 Finland

4.4.1 Byggnadsskydd m.m

efter fast-befogenhetlänsstyrelserna1985 års byggnadsskyddslag att-ger
och bebyggdabyggnadsgrupperregeringen skydda byggnader,ställelse av -

hänför fastaTill byggnad desskulturhistorisk betydelse.områden har ensom
förutfärdas rörande vad behövsSkyddsföreskrifter skallinredning. attsom

anmälas till inteck-Skyddsbesluten skallkulturhistoriska värdet.bevara det
ningsregistret.

Ägare tillberättigadetill skyddade byggnaderoch nyttjanderättshavare är
använda byggna-vederbörande inte kanersättning for skada följer attsom av

Behövermedför skäligeller på sådantden på sedvanligt sättsätt nytta.som
skyddsföreskrifterna skallenligtvidta särskilda åtgärder ersättaägaren staten

underhållskostnader.överstiger normalakostnader som
Ägare byggnaden ellerför underhåll eller förbättringbeviljas bidragkan av

skyddadeför inteomgivning. möjlighet stårdess Denna ägareöppen även av
Som vill-byggnaden.förbinder sig bevarabyggnader, bidragstagaren attom

området eller byggna-skall ha tillgång tillställas allmänhetenkor kan attupp
den.

i Finland.Skattesubventioner förekommer inte
Även rivning eller ändringbyggnad inte skyddad gällerär att somom en

arkitektoniskamålningar, inskrifter ellerberör fast inredning med gamla ut-
till museiverket.smyckningar inte får utföras föregående anmälanutan

kulturföremål4.4.2 Export av

kulturföremål med tillhörande förord-begränsning utförselLagen av avom
juli 1978.ning trädde i kraft den 1

50 år gamlaföljande föremålskategorier: 1 konst-gäller förLagen över
50 år2 andrakonstindustri- konsthantverksprodukter,verk och översamt

3 föremål med anknyt-föremål allmänt kulturhistoriskt värdegamla samtav
värdefullaning till nationella historien och bemärktaden manu-personer,

ålder.samlingar oberoende derasskript vetenskapligt betydelsefullaoch av
inte under deKulturföremål utländskt omfattas inte, de 151se-omav ursprung
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70 åren varit minst 50 år i Finland. Utländskt föremålnaste ursprung anses
ha tillverkade, funna eller insamlade utomlands.ärsom

Om någon föraönskar samling skall tillstånd sökas för samlingenut en
inte för föremål.och enstaka

Museiverket får bevilja tillstånd till utförsel och delegera befogenhetdenna
till andra myndigheter, central- eller landskapsmuseer. Avslagsbeslut som
meddelas delegation skall underställas Museiverket och alla andra beslutper
skall dit. Museiverket skall föra landsomfattande förteckning.rapporteras en

Tillståndstnyndighetema får föremål.granska
Tillstånd får inte beviljas kvarhållandet föremålet viktigtärom av ur

konstnärlig, vetenskaplig, historisk eller eljest kulturhistorisk synvinkel.ur
Har föremålets viktiga personliga skäl för utförseln föreliggereller el-ägare
jest särskilda tillståndskäl, kan likväl beviljas i dessa fall.även

Tillstånd skall beviljas föremålet tillhör bohaget förom en person som
flyttar utomlands, utomlands boende fått föremålet i ellerom en person arv

tillståndetavvittring, eller den gäller förbinder sig inom tidatt utsattom som
återföra föremålet till Finland.

tillståndEtt gäller i två år inte kortare tid har bestämts.om
Sedan tillstånd beviljats fårhar tillståndsmyndigheten kopiera och fotogra-

fera eller på föremåletundersöka så länge inte tillståndshavarensättannat
åsamkas oskäligt dröjsmål.

Tullverket har hänvisa vederbörande söka tillstånd frågarätt att att om en
tillståndsplikt oklar.ärom

4.5 Norge

4.5.1 Fasta kulturminnenoch lösa

1978 års lov kulturminner har bygningsfredningsloven från 1920.ersattom
Lagen skiljer automatiskt skydd och skydd beslut i särskilda fall.genom
Automatiskt skyddade antal angivna kategorier arkeologiska och andraär ett
kulturlämningar, bl.a. byggnader tillkomna före år 1537. Tillärsom en
automatiskt fredad lämning hör Skyddsområde inom 5 från lämningen,ett m
intill dess särskilt beslut fattas. Nyare byggnader, liksom andraatt nyare
lämningar alla fredasslag kan de har arkitektoniskt eller kulturhisto-av om
tiskt värde. Fredningen beslutas Miljøverndepanementet och kan inkluderaav

skyddsornråde. Också hela kulturmiljöer fredaskan efter beslutett av rege-
ringen. Fredningsbeslut skall tinglysas.

Fredningsbeslutet, kan kompletteras med detaljerade föreskrifter,som mer
omfattar fasta inventarier. finnsNär det särskilda skäl kan också lösastörre
inventarier omfattas; i sådana fall skall varje föremål specificeras.
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Om dispens med villkordispens för ändringar.Departementet kan gesge
berättigad till hel eller delvisfördyrar eller brukarearbetet är ägare er-som

Ägare åläggas underhålla byggnadersättning. och brukare kan också att som
råd. kaninte visar han inte har Departementetförfaller, såvida ägaren att

till underhållskostnader.också bidragge
för lösa kultur-också avdelning med bestämmelserinnehållerLagen en

inom föl-till föremål saknarminnen. Staten har äganderätt ägaresom annan
redskap, kultföremål,Saker från före 1537 såsomjande kategorier: l vapen,

bilder, lösa byggnads-föremål material medträstycken eller annatstenar, av
arkivalier, skelett och skelettdelar,kyrkoinventarier, smycken,delar, bohag,

slagföre 1650 och 3 samiska föremål det2 från är nämntmynt som un-av
kulturminne100 år. finner löstder l och äldre Den ärär än ettsomsom

hittelön,upphittarenskyldig anmäla det. Departementet beslutar attatt om ge
silver 110får understiga %i fråga föremål guld eller inte av me-om avsom

upphittaren eller markäga-också överlåta föremålet påtallvärdet. Staten kan
100 år gamlagäller också i frågaMotsvarande bestämmelser änmeromren.

tillhörande sjöfynd.skeppsvrak och
bostadshus kan begära avvikelseSkattemässigt gäller fredadeägareatt av

fåsådana hus för därigenomfrån schablonreglema för beskattning att av-av
för underhållskostnader.drag

i lagenkulturföremål finns också den norskaSärskilda regler rörande om
huvudprincip dengodtrosförvärv från 1978. ställerlösöre Lagen uppsomav

i godförvärvat lös egendoms.k. indikationsprincipen, dvs. den ärtrosom
ersättning.anspråk på återfå egendomenskyddad tidigare ägares att utanmot

frånhäntsFrån emellertid dels för egendomdenna princip undantaggörs som
antikviteterför konstverk,stöld eller tillgreppsbrott, delsägaren annatgenom

tillhör privatsamlinmuseiföremål i offentlig ellereller ärär ägo g somsom en
tillbakaSådan kan således begäraför allmänheten. egendomöppen ägaren om

Ägaren ersättning till den god-sker onödigt dröjsmål. behöver betaladet utan
påför egendomen komtroende innehavaren bara han själv kan lastas attom

avvägar.

kulturföremål4.5.1 Export av

§ 23 i loven kulturminner. Föl-norska exportreglema intagnaDe är omsom
får föras tillstånd Miljøverndeparte-jande föremålskategorier inte ut utan av

byggnader byggnads-l Automatiskt fredade kulturminnen, 2 ochmentet:
personhistoriskt intressedelar föremål konst-, kultur- ellerandrasamt somav

målningar, arkivalier, manuskript,äldre 100 år, skulpturer,är än mynt,som
och bohag eller lösöre,sigill och signeter, sällsynta tryck, möbler annat

hänsyn till ålderdräkter, och liknande, 3 samiska kulturminnen utanvapen
framstående hänsyn till ålder.4 minnensamt utan 153av personer
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Miljøvemdepartementet får utfärda verkställighetsföreslcrifter. I dessa -
för närvarande under förekommer detaljeradär listaöversyn översom en-

föremål omfattas tillståndsplikt. Miljøvemdepanementet har dessutomsom av
förordnat målningar, grafik, skulptur och andra konstföremål, änatt yngre
100 år, särskilt framstående norska konstnärer och framstående utländ-av av
ska konstnärer konstverket har speciell anknytningnär till Norge, skall
omfattas tillståndsplikt. Departementet delegerathar befogenheten attav
meddela tillstånd till antal myndigheter, institutioner och Oslo,iett museer

Kristiansand,Hamar, Stavanger, Bergen, Trondheim och Tromsø. Dessa får
i sin vidaredelegera tillståndsbefogenheter till enskilda tjänstemän vidtur
andra med vetenskaplig ledning.museer

Kopior ansökningshandlingar och beslut tillståndsärendeni skall sän-av
das till Riksantikvaren, också behörig ansökningar for vi-är att ta emotsom

befordrandare till tillståndsmyndighet.rätt
syfteI nå likformig praxis har departementet föreskrivit inbördesatt en

samrådsskyldighet för de inblandade myndigheterna.
Några bestämmelser enskildahur intressen skall in vidvägassom anger

tillståndsgivningen finns inte i kulturminneloven eller föreskrifterna.

4.6 Frankrike

4.6.1 Klassning kulturegendomav

avsnitt 3.1.3I finns bakgrundsbeskrivning de franska skyddsprinci-en av
Den låt med flera ändringar gällande lagstiftningenännu ärpema. vara- -

1913 års lag historiska minnesmärken, liksom i Nederländernaom som —— -
har författningsmässiga kopplingar till skatte- och bidragsystemen.

Det starka skyddsinstrumentet i 1913 års lag klassning classement,är
urvalsbeslutdvs. med bestämda rättsverkningar. Klassning används förett

sådan egendom bevarande framstår allmänt intresse. Såväl fastettvars som
lös egendom kan klassas. Vid klassning byggnad ingår skydds-som av en en
inom radie högst 500 från skyddsobjektet området kan göraszon en av m

större. Egendom inte bedöms behöva klassas i första handsom men som an-
ha tillräckligt högt historiskt eller konstnärligt intresse för bevarasettses att

kan skrivas in i tilläggsregistret kulturegendom Yinventaire supplémen-över
taire des historiques.monuments

Klassning beslutas efter omfattande beredning kulturrninistem.en av- —
Om privat eller ministerägare sig klassningmotsätteren en annan av egen-
domen, måste beslutet underställas den judiciella regeringsinstansen, Conseil

ÄgarendEtat. har till ersättning för på visst kvalificeraderätt skador isätt
förfoganderätten. Ersättningen bestäms allmän domstol.av
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Inskrivningen i tilläggsregistret sker regionsprefekten.beslutgenom av
Beslutet överklagas administrativt, inte tillkan ersättning.rättmen ger

Klassad objets classés får inte förstöras, flyttasegendom eller ändras
kultunninistems godkännande. egendom får inte hellerLösutan exporteras.

tilläggsinskriven objets inscritsFör egendom gäller tilltänkta ändringaratt
måste månader Omanmälas fyra i förväg. kulturministern då inte beslutar om

interirnistisk klassning får ändringen utföras.en
År 1994 uppgick objekt till 130 000antalet klassade medan ytterligare

80 000 objekt föremålenfanns på tilläggslistan. Av de klassade 0007var ca
privatägda. Enligt uppgift det sällsynt privatägda objekt klassasär att utan att

tagit initiativ till det själv och i fall krävs i de flesta fallägaren ägarenvart att
medger klassnin

4.6.2 Statliga stödinsatser för kulturegendomar

Ägare till egendom klassad eller inskriven enligt 1913 års lag his-ärsom om
toriska minnesmärken har laglig till statsunderstöd för underhålls- ochrätt
konserveringskostnader. klassad egendom uppgår minimiandelFör statens
till 50 % kostnaden för nödvändiga finnsarbeten. Någon inteövre gränsav
angiven, ligger i vid 80 beviljaspraxis % kostnaden, vilken andelmen av en-
dast kommuner.

fråga tilläggsinskrivenI egendom statsandelen lägre. Den får inteärom
överskrida 40 % i 10-20och ligger praktiken oftast kring % kostnaden.av

1913 års lag vidare kopplad till vissa inkomstskattefördelar angivna iär
den allmänna skattelagen med tillhörande föreskrifter. Sålunda kostnader-är

för sådana reparations- och underhållsarbeten inte täcks statsbidragna som av
till 100 % avdragsgilla. statsbidrag alltså förutsättning för avdragsrättär en
för denna slags kostnader vilket lär leda till många gånger mycket småatt

Ävenstatsbidrag beviljas för föranleda avdragsrätt. statsbidrag inteatt om
beviljas, föreligger dock avdragsrätt för andra kostnader de nämnda efterän
skilda principer beroende på egendomen for besök allmänhe-är öppenom av

eller inte. Om så fallet får 100 % dessa kostnader dras iär äventen av av; an-
fall 50 %. Denna inkomstskattefördel beviljaskan förävennat annan egen-

dom klassad eller inskriven, förutsätterdetta särskildän överens-men en
kommelse godkänd frnansministem.av

Genom Iagändringar 1988 har också införts befrielse från och gåvo-arvs-
skatti fråga överlåtelse fast och lös egendom kulturhistoriskt värde.om av av
För denna skattefrihet krävs egendomen klassad eller inskrivenäroavsett om

särskild överenskommelse möjlighetrörande allmänhetens den skat-atten se
tebefriade egendomen eller tillträde i övrigt, underhåll, utbildningsändamål

m.m.
155



128SOU 1995:

kulturföremål4.6.3 Export av

Som får kulturföremål klassats enligt 1913 års lag historiskanämnts som om
artikelminnesmärken inte 21. Förbudet indispensabelt såärexporteras

16 föreskrivitslänge föremålet förblir klassat. I artikel i lag harsom samma
ersättning för intrång klassningen medför ochhar till detägaren rättatt som

månader. ansågsersättningen skall begäras inom Länge denna be-att sex
stämmelse inte ha någon praktisk tillämpning, den rättsutveck-men senare

ersättningsskyldiglingen har visat kan bli med betydande belopp, Iatt staten
juni 1993 förklarade Tribunal d’Instance i Paris klassat verkägarenatt ettav

Gogh berättigad till ersättning för uppståttden skada somav van var genom
inte säljas internationellatavlan i fråga kunde den marknaden. Beloppetatt

fastställts till 140 miljoner harhar i Cour dAppel FRF, domensenast men
överklagats staten.av

föranlett lagförslag ersättningsrätten för klassning lösTvisten har attom av
1913egendom enligt artikel 16 i års lag skall upphävas, regeringen harmen

inte lagt fram förslaget.ännu
fanns intillVid sidan det indispensabla förbudet för klassad egendomav

1993 generellt formulerade bestämmelser i 1941 års lag konst-exportom av
innebar möbler framställda före år 1830, bild- och skulptur-verk, attsom

Frankrike intekonst före år 1900 fynd från arkeologiska utgrävningarisamt
föreskriven ifick tillstånd. Någon ersättningsrätt fanns inteexporteras utan

den lagen. Liknande regler fanns också i 1979 års arkivlag. Staten hade rätt
lösa in exportanmälda föremål till det pris fanns angivet i anmälan.att som

kraftoch med EG-förordningen kulturföremål trädde iI att exportom av
1941 med kulturföremål iupphävdes års lag och bestämmelserersattes om

1992 för vissaårs lag vilka råder omsättningsrestriktioner ochom varor om
föreskrivs tillhörsamarbetet mellan polis och tull. I den lagen föremålatt som

offentliga samlingar, har klassats enligt 1913 års lag eller 1979 årssom ar-
kivlag eller andra föremål har värde för det nationella kulturarvetett storsom
från historisk, konstnärlig natio-eller arkeologisk synpunkt, skall anses vara
nalskatter. Kulturföremål tillhör någon kategorierna i Conseil dEtatssom av
dekret EG-förordningens får inte definitivtbilaga sig ellerexporteras vare
tillfälligt certifikat, intygar föremålet inte nationalskatt.ärutan ett attsom en
Certifikatet gäller fem års tid. exportcertifikat förunder Ett får endastvägras
föremål nationella skatter och skall utfärdas för föremål legalt im-ärsom som

femtio åren, förutsatt föremåletunder de inte har klassats.poiterats senaste att
får inteEn exportansökan avslås motiverat beslut eftersättsutan att ett upp

behandling i särskilt inrättad kommission, bestående företrädare fören av
och kvalificerade och ledd medlem Conseil d’Etat.staten personer av en av

Även tillståndsbeslut skall motiveras. En sökande skyldig på begäranär att
förete föremålet för tillståndsmyndigheten.

Om certifikat får beträffandeansökan föremål intevägras, en ny samma
under år. Efter utgången denna tid, får däremot certifikat inteprövas tre156 av
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längre med mindre föremålet blivit klassatvägras, eller blivit omhän-än att
dertaget enligt regler för arkeologiska och maiinarkeologiska föremål.

För nationalskatter får tillfälligt exportillstånd for möjliggöraatt restau-ges
rering, expertbedömnin deltagande i kulturevenemang eller för deposition ig,

offentlig samling. Tillståndet får gälla för den tid ändamålet fordrar.en som
Innehavaren föremålet på begäran skyldig förete föremålet efterär attav ut-
gången tillståndstiden.av

Sammanfattningsvis innebär alltså den regleringen ingen ändring förnya
klassade föremål, liksom andra oförytterliga inaliénable föremålsom -
tillhöriga offentliga samlingar aldrig får Andra kulturföremålexporteras.-

omfattas EG-förordningens kategoribilaga får inte föras bort frånsom av
Frankrike certifikat. avslagsbeslutEtt innebär har år påutan ett att staten tre
sig för antingen klassa föremålet, med de ersättningskonsekvenser dettaatt
kan få, eller för köpa eller komma med föremåletssätt överensatt annat

fortsatt bevarande iägare Frankrike. Sker inte detta, skallettom en ny ex-
portansökan beviljas.

Eftersom franskade föremålskategorierna sammanfaller med EG-förord-
ningens innebär certifikatprövningen samtidigt licensprövning enligt för-en
ordningen.

Under 1993 2 136 certifikat och under 1994 2 409, de flesta inomgavs
kategorierna 4 och 14 enligt EG-förordningen. Certifikat vägrades un-
der 1993 i elva fall, några sedermera beviljats tillfälligt certifikat ochvarav
några sedermera förvärvats Antalet vägrade certifikat under 1994av museer.

10.var

4.7 Nederländerna

4.7.1 Allmänt

Den centrala nederländska skyddslagen 1988 års lag ochär monumentom
historiska byggnader. Den gäller för människor byggda fasta anläggningarav

50 år gamla, vilka kanär än skyddas. beslut kulturminis-som mer genom av
Lagen innehåller också grundläggande bestämmelser för det statliga stödtern.
regeringen meddelar föreskrifter Skyddssystemetnärmare har undersom om.

år decentraliserats så kommuner antagit skyddsförord-attsenare som egna
ningar efter samråd med riksmyndigheten beslutar dispenser för rivningom
och ändring skyddade anläggningar. femtedelarFyra kommunerna harav av
antagit sådana förordningar. Förordningen kommunen dessutomegna ger
möjlighet själv besluta skydda byggnader och andra anläggningar.att attom

År 1991 fanns drygt 43 000 skyddade objekt, byggnader eller anlägg-
ningar. Av dessa 29 000 bostadsbyggnader, 2 200 kyrkor och 5 000var
bondgårdar. Därtill kommer 23 000 kommunalt skyddade objekt.
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objekt kan endast i undan-eller ändra skyddatnekat tillstånd rivaEtt ettatt
skälighetenkommitté skallersättningsrätt. En särskildtagsfall utlösa pröva

detdet har i endast två fall underframställt ersättningskrav, ochhos ett senas-
liberal tillståndsgivning förersättning utdömts. Endecenniet tilllett attte

positiv attityd till skyddsamrådskontakter ochändringar, täta uppges varaen
ersättningsfrågan sällan aktualiseras.tillskälen att

kulturpolitiska förgodkända planennederländska parlamentetI den pe-av
kulturarvsfrågoravsnitt behandlar bety-1993-1996 i detrioden betonas som

möjlig bevara de bräckligastegjort de:Tekniken hardelsen urval. att ma-av
välja.möjligt, framhålls det, samlainte längreterial, det är att utan attmen

urvalsförfarande bygger på kvalitetomfattar främjaStatens ettatt somansvar
tillfälliga uppfatt-känsligt förbalanserat och inteoch variation och ärsom

ningar.
850 124 tillhör lo-för del ca totalt,Urvalsfrågorna förs varavmuseernas

självständiga: stiftelser, föreningarstatliga resterandekala 48 och ärärorgan,
nyli-Deltaprojektet,aktivt framåt i det s.k.privata för närvarandeoch som

SESAMi Kulturdepartementetsbeskrivits något öppnanärmare rapportgen -
urvalsprocedur,pågår liknandebyggnadsvårdenmuseisamlingama. Inom en

register byggnads-objekt för nationelltsyftar till identifiera överettattsorn
anläggningarbyggnader ochminnen bestånddet mycket större somavur

1988 års lag.skyddas enligt
van-kulturarvsområdet denpolitiken påelement iEtt ärannat process

statliga finan-till enheteroffentligade görs autonoma varsgenom museerna
på kulturområdet.fyraårsplanemabehandlas inom försiering skall ramen

Statliga stödinsatser för4.7.2 kulturegendomar

åtföljandetätbefolkade land med konkur-Nederländerna Västeuropasär mest
slott och herr-Traditionella kulturegendomarmarktillgångarna. somomrens

ekonomisk bas iupprätthålla tillräckliggårdar har haft särskilt svårt att en
1970-taletunderhållskostnaderna. Underjord- skogsbruk för täckaoch ut-att

för 1928 års lantegendomslagformades understödssystem inomett ramen
med kulturhistoriskt värdefullaegendomarinnebar privata ägareatt avsom

75-procentig nedsättning förmö-beviljasbyggnader och parker kunde aven
gengäldgåvoskatt de iför egendomen och ochgenhetsskatten omav arvs-

undantagandes privatbostad medtillträde till egendomen,allmänheten engav
vidSystemet byggdes därefter på med avdragsrätttillhörande hemfridszon.

underhållskostnader medför restaurerings- ochinkomstbeskattningen samt
sedermera också för byggnads-bidragssystem, först för parkrestaurering och

underhåll.
organisationen Castellumprivata har slutit sig iDe ägarna samman

subsidierad trädgårdsarbetskraft tillNostrum, tillhandahåller statensom av158
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hjälp för parkunderhållet, därvid skall utföras enligt planer fastställdasom av
jordbruks- och kulturministrama.

Efter ändringar 1989 i 1928 års lantegendomslag gäller i sammandragnu
följande. Enligt l § denna lag lantegendomär egendom helt ellerären en som
delvis bevuxen med skog, med eller mangårdsbyggnad eller andrautan
byggnader återspeglar egendomens stil, i den mån bevarandetsom av egen-
domens karaktärsegenskaper eftersträvansvärd från miljösynpunkt. Enanses
sådan lantegendom kan ministerbeslut kvalificeras för vissa skatteför-genom
delar.

Mera detaljerade definitioner vad krävs har i regeringsför-gettsav som en
ordning år 1990. framgårDärav bl.a. med mangårdsbyggnad i dettaav att
sammanhang ursprungligen befäst herrgård eller slott eller resi-avses en ett
densbyggnad med flyglar omgivande trädgård eller park, synbart anlagdsamt
före år 1850. Egendomen måste omfatta minst fem hektar och bevuxenvara

Ävenmed åtminstone två år gammal skog. mindre egendomar kan komma i
fråga, mangårdsbyggnaden med park e.d. omfattar minst hektar ochom ett

det på egendomen finns byggnadsminnesförklarad byggnad. En långom en
rad ytterligare kvalifikationer och undantag har föreskrivits.

De skattefördelar tillhandahålls hel befrielse från förrnö-ärsom numera
genhetsskatt och gåvoskatt, under förutsättning egendomensamt arvs- att

Ävenhålls för allmänhetenöppen på vissa villkor. för öppethållandet har det i
administrativ ordning fastställts synnerligen detaljerade föreskrifter, innefat-
tande minimilängd för stigar och skyltning reglering vilka partiersamt av som
får med hänsynstängas till hemfriden eller särskilda krav på skydd.av
Skattefriheten skall tjugufemte år eller tidigareomprövas öppenhets-vart om

Ävenkraven inte längre tillgodoses. egendomen inte för allmän-är öppenom
heten skatt inte på halva dess värde så längeän skogsavverk-tas ut mer som
ning frånsett nödvändig trädfällning inte förekommer.

Även lättnaderi den lokala beskattningen tillhandahålls för de kvalificerade
lantegendomarna.

Enligt uppgift har de statliga understödssystemen bidragit till det deatt se-
två åren endast har förekommit avyttrin inom beståndet lantegen-naste gar av

domar från privatperson tillen en annan.
Ett statligt stödsystem för restaurering skyddade byggnader ellerav an-

läggningar finns också. 133 miljoner gulden fördelas årligen i bidrag till kom-
munala för restaurering, underhåll och stadsfömyelse. Kommunernaprogram
behandlar ansökningar bidrag och sexårsplaner för fördelningupprättarom

de statliga bidragen, och kommunala bidragsmedel.även En fond ägdav av
kommunerna förmedlar sedan bidrag och subventionerade lån till enskilda
samordnat till totalfrnansiering förenklar genomförandet. Enskildaen som
fastighetsägare får ofta reducerat stöd med hänsyn till de också kanett att
tillgodogöra sig skattelättnader.
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kulturföremål4.7.3 Export av

kul-bevarande1984 års lagmeddelats iexportkontroll harRegler avomom
särskilt valtsföremålprivatägdatillämplig endastturföremål. Lagen som

förtecknats.ochut
ii beståndvissa kulturföremålbevarandetfrämjasyfteLagens är gottatt av

lagensdärför baraTillståndsplikt vid rätts-Nederländerna. ärexport en av
också skyldig anmälaföremål förtecknatsverkningar. Har är ägaren att omett

tillstånd vidskyldig begärahan inteflyttas.föremålet Däremot är att repara-
statligt stöd för konserve-berättigad tillDock hankonservering.tion eller är

60 % kostnaden.med tillringskostnader avupp
uppfyller höga krav. Fö-detförtecknas krävsföremål skallFör attatt ett

föremåletliggeromistligt. l detoersättligt ochremålet skall attsenarevara
detellerför händelse utgörsymbolskall framstå att enen person,ensom en

för da-betydelsestudier eller det harkulturhistoriskafullföljandeilänk attav
fattasförteckningBeslutetföremål.placering andrateringen eller avomav

kulturminstem.
Ettålder inte ställtsföremåls harförtecknadesärskild kravNågra upp.

gatupositiv, efterförtecknatsföremål ärexempel modernare ett somsom
för typisktmotsvarande musikaliskaolika tänkbaraval mellan exponenterett

fanns avfotogra-därför detförteckningenstadsliv, påholländskt atttogs upp
årockupation firadesfrånbefrielsen tyskbild hurpå i sig välkändferat aven

1945.
del250,tillföremål uppgår 1registreradeTotalantalet storvarav encanu
in-bibliotek. Antaletsärskilt från kyrkori samlingar,föremål ingår samt ett
li-detdärför185. Man kan ärföremål sägadividuellt förtecknade är att ettca

för.lagen gällerantal elitföremåltet som
frågatillstånd, vilkenföremål kräverförtecknat nämntsExport ett somav

definitivttillstånd skall kunna vägraskulturministern. Förprövas att ettav
föremåletförvärvarfrån avslagsbeslutetåtta månaderinomfordras statenatt

ingetmarknaden. Finnsinternationellaföremålet ha på dendet värde kantill
Värderingstvister regleras dom-föremålet, värderas det.aktuellt värde för av

stolen i Haag.
början tiotalifrågasattes ii kraft 1985, över-träddeLagen, ettgenomsom

Ansvarig för den praktiskaaccepterad.allmäntklaganden, men anses numera
ochimed tjänsteställen Haagför bildande konst,verkettillämpningen är
EG-enligtockså för licensgivningenSamma myndighetGroningen. ansvarar
frå-handläggskulturföremål. myndighetenInomförordningen export avom

rikssamlingarna.också för bl.a.tillsynsavdelningen, svararsomgorna av
före-privatägda, förtecknadeuppgifter beträffandefullgör sinaAvdelningen

bidragsgivning förbesiktningar ochåterkommande fysiskamål bl.a. genom
underhåll.
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4.8 Storbritannien

4.8.1 Skydd miljöerbyggnader ochav

För översikt bakgrunden till det nuvarande brittiskaöver för be-en systemet
varande kulturegendomar och skydd kulturföremål,mot exportav av se av-
snitt 3.1.4.

Få länder torde ha så omfattande byggnadsskydd Storbritannien.ett som
speciellaDen lagstiftningen på området: 1990 års Planning Listed buildings

Conservationand Areas Act, står i samband med årsnära Town andsamma
Country Planning Act och depaitementala riktlinjer i flera Planning Policy
Guidances. Förfaranden och föreskrifter skiljer sig något mellan England,
Wales, Skottland och Nordirland, består i huvudsak följande element.men av
Chefema för Department of the Environment Department of Nationalresp.
Heritage ansvariga för planbeslut beslut byggnadsminnesförkla-är resp. om
ring listing, efter förberedande procedur involverar och har sin reel-en som
la tyngdpunkt hos lokala myndigheter och nationella expenmyndigheter
English Heritage i fråga England. Conservation Areas får inrättas lo-om av
kala myndigheter.

ConservationEn fårArea omfatta såväl byggnader andra anlägg-som
ningar: parker, kanaler Det finns 8 000 sådana Areas itorg, m.m. numera ca
Storbritannien, 200 i7 England. I förhållande till planlagstiftning-varav ca

allmänna tillåtlighetsregler råder mått myndighetsuppsiktstörreens ett av
inom Conservation Area. Byggrätter kan ställas under depar-närmareen en
tementskontroll, vilket fallet inom l 000 områden.är Den enskilde harca
ingen speciell till ersättning för förlust rättigheterrätt inom Conserva-av en
tion Area.

Det brittiska institutet för byggnadsminnesförklaring omfattar byggnader
liknandeoch anläggningar inom klasser: den högsta omfattar 9 O0tre ca en-

heter, motsvarande 2 % alla listed buildings, klass 5 %. Total-nästaca av ca
antalet uppgår till 505 000, vilket 3 % alla byggnader imotsvararca ca av
landet. Ungefär två tredjedelar beståndet bostadshus och 60 % befin-ärav ca

sig på landsbygden.ner
En listed building får inte rivas eller väsentligen ändras tillståndutan av

den lokala planmyndigheten. Denna skall samråda med den nationella ex-
pertmyndigheten. Ett avslag kan departementschefen.överprövas av

Ingen ersättningsrätt finns vid byggnadsminnesförklaringen. Däremot kan
vägran medge önskad ändring byggnaden utlösaatt ersätt-en senare en av

ningsrätt, ändringen tillåten enligt plan-är och bygglagstiftning,om annan
eller avslagsbeslutet har påverkat markvärdet.om
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förStatliga stödinsatser kulturegendomar4.8.2

utförligkulturmiljöer finns relativtSOU 1991:64 förvaltaAttI rapporten en
Nationalför kulturmiljövård, inkl. Trustbrittiska institutionerredogörelse för

följervill hänvisa till denna. Vad härEnglish Heritage. Utredningenoch som
finns tillgängliga inågra deredovisningär närmare system somav aven

förvaltning kulturegendomar.för underlätta privatStorbritannien att av
bedrivs oftalantegendomari StorbritannienLantbruket på större av arren-

förHerrgården byggdi ägda godset.datorer bor byar är mer repre-avsom
tredjedel, defamiljeliv. del,sentation offentlighet för Enoch än stor en av

400-världskriget harförsvunnit åren, sedanbrittiska herresätena har genom
finns ingenherrgårdar. DetUppskattningsvis finns500 rivits. ett tusenpar

skyddade listed.uppgift mångahur ärsomom
dels bidrags-användning för statligt stödkommit tillDe metoder ärsom

Skattereglerocksåbeskrivas här, delsinte kommernärmare attsystem, som
så avsedda beva-beskattningsåtgärder längesyftar till uppskjuta vissaattsom

skattesubven-med andra 0rd frågarandeförutsättningar uppfylls. Det är om
Upphörmotprestation.villkoradetioner görär att mottagaren pres-enavsom
betalning.värde till Deockså omräknad till aktuellttationen förfaller skatten

förvaltasegendomenden bevarandevärdamotprestationer begärs är attsom
på vissa vill-hålls för allmänhetenriktigt och den ocksåpå öppensätt attett

kor.
underhållsfon-för bildandefinnsuppskovssystemetUtöver ett system av

skattemässiga fördelar knutnaockså har vissamaintenance fundsder som
fullgörs.till underhållsåtagandeatt ett

gjorts möjligtStorbritannien det slutligenkultur-föremål i harbevaraFör att
realisations-offentliga institutioner medochsälja föremål tilldels att museer

prisfördelar för Private Treatysäljaren köparenvinstskattefördelar för och
kulturföremål tillöverlåtelseSales, också betala arvsskattdels att avgenom

värderingsförfa-gransknings- ochLieu efter särskiltAcceptance ettstaten
erbjuder fördelar för skattebetalaren.rande som

omfattarConditional Exemptionuppskjuten beskattningSystemet med
Gains TidigareCapital Tax.Inheritance Tax och kapitalvinstskattarvsskatt

i principCapital Transfer Taxockså kapitalöverlåtelseskattfanns somen
upphört beskattnings-få uppskjuten, harinte möjlig att sommen som nuvar

form och arvsskatten.ersatts av
byggnaderbli föremål för skatteuppskov: lkategorier egendom kanTre

omgivande skydds-intresse medsynnerligt historiskt eller arkitektonisktav
konstverk museikvalitetinventarier, 2och historiskt Sammanhörande avzon

landskapsbild, historia ellertilloch 3 mark synnerligt värde hänsynav av
vetenskap.

de kulturvårdande myndigheterna Eng-Byggnaderna i fråga bedöms av
inrättningar för Wales ochoch motsvarandelish Heritage för England

Skottland.162
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Om uppskov beviljas för enstaka konstverk, sker det på villkor allmän-att
heten kan beredas tillträde till föremålet. Föremålet registreras med uppgifter

upphovsman, utformning, proveniens Registret tillgängligt förärom m.m.
allmänheten på nationella konstinstitutioner i London, Edinburgh, Cardiff och
Belfast. Tillträde till föremålet beviljas i regel inte direkt, sker ofta viautan ett
i registret narnngivet ombud för innehavaren.

Systemet med underhållsfonder förhåller sig på komplicerat tillsättett
med uppskjuten beskattning. Underhållsfondssystemet tillkomsystemet 1975

samtidigt kapitalöverlåtelseskatten infördes, syftadeoch till befriasom att
kulturegendomar på visst från denna bcskattningsfonn.sätt Sedan kapital-
överlåtelseskatten arvsskatt med uppskovsmöjligheter har det blivitersatts av
mindre attraktivt bilda underhållsfonder. finnsDet knappt 100 så-att numera
dana godkända fonder.

Den brittiska ordningen för stiftelser och fonder ,skiljer sig på väsentliga
punkter från den svenska. Bl.a. kan brittiska stiftelser normalt inte bildas för
evärdlig tid. Ett stiftelseförordnande gäller sålunda högst intill 25 år efter
stiftarens död. Förmögenheten i underhållsfond står också i vissten ett sam-
band med stiftarens förmögenhet, sedan den övergått till dennest.o.m.egen

Bl.a. kan stiftaren låna fonden på marknadsmässiga villkor.successorer. ur
Efter år kan stiftaren återta kapital från fonden för sig eller sin familj,sex
dock med avskattningskonsekvenser. Dessa kan dock i vissa fall också skju-
tas upp.

Kapitalbeskatmingsmyndigheten Capital Taxes Office skall godkänna in-
rättandet underhållsfonder efter hörande English Heritage m.fl. ochav av- -
har fortlöpande tillsyn, inkl. räkenskapskontroll. Myndigheten kan iocksåen
missbruksfall upplösa fonden med avskattningskonsekvenser.

Underhållsfonder kan bildas under stiftarens livstid eller testamen-genom
I det fallet finns vissa möjligheter förte. påverkasenare attsuccessorema

fondbildningen, vilket förklaras alternativ för dem kan be-att ettav attvara
uppskov frångära arvsskatten. Den kulturegendom bevarande fondenvars

skall främja skall slag den kan komma i fråga förvara av samma som som
uppskjuten beskattning, med det undantaget underhåll enstaka konst-att av
verk inte kan till föremål för fondbildning.göras Det går alltså inte avsättaatt
medel med lättnad i beskattningen for konservera mycket värdefullatt ens en
tavla.

De skattefördelar står vinna med underhållsfonder i huvudsakatt ärsom
knutna till arvsbeskattningen och kapitalvinstskatten. Ingen kapitalvinstskatt
påförs sålunda godkänd fond bildas.när Inte heller någon arvsskatten tas ut

fonden har bildats Om kapitaltillgångar tillförtsom testamente.genom som en
fond fonden självomsätts beskattas dock vinsten, det finns ändåav men en
begränsad uppskovsmöjlighet fonden kan utnyttja i den mån stiftarensom
inte redan har gjort detta.
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begränsade. Fondensinkomstbeskattningen fördelarnaBeträffande är mer
stiftarens, deti princip påbeskattas sålundainkomster sätt mensamma som

de lägre skattesatserbli beskattad enligtför fondenfinns visst attutrymme
ifondenOm den kulturegendomsjälvständiga stiftelser.förgäller somsom

före-i vinstsyfte,näringsfastighet, dvs.till förvaltasfråga knutenär som en
parkanläggningarför byggnader,underhållskostnaderavdragsrätt förligger

kulturföremål.och
finns ocksånäringsfastigheterlistedbyggnadsminnesförklaradeFör av-

underhållskostnader. Det normalapåför mervärdesskattdragsrätt annars
full mervärdesskatt,beskattas medunderhållskostnaderochreparations-att
ombyggnadsarbetenändrings- ochmedan vidnärvarande 17,5 %,dvs. för

reduktionendiskuteras dockreducerad till 0 %. Detmervärdesskatten är om
EG-direktiv området.tillupprätthållas med hänsynkan

fondens inkomsterbetyder ocksåunderhållsfondbildandeEtt attav en
eller allmänhetenskulturegendomenändamål: underhållbinds till vissa av

till-fondenseller förkovringvidmakthållandetillträde till densamma, egnaav
förvaltningskostnader.gångar samt

kulturföremålExport4.8.3 av

Unescokonvention. Konven-till 1970 årsanslutit sigStorbritannien har inte
ställningmed landetsfullt förenligaintetionsåtagandena har ansetts somvara

antikviteter.konst ochfor handeln medledandevärldens centraett av
krigstidslagstiftning. Ge-ihar sin grundexportordningennuvarandeDen

för denomfattande befogenheter1939 infördestullagstiftningen från an-nom
både import ochkontrolleraof State generelltSecretarysvarige ministern att

export. ocksåomfattakontrollagstiftning komBakgrunden till denna attatt
alltför flödemotverkavalutaskäl villekulturföremål stortettatt avvar man av

varieratomfattning harUSA. Kontrollenskapitalstarkakonstverk till det un-
of Goodssärskildabåde Exportministern,der tiderna och bestäms genomav

enskilda ärenden.besluten iControl Orders och genom
År of Art Etc.of Workskommittérappon Export1952 publicerades en

Waverley, ochordförande, sedermera Lordkommitténsfått eftersom namn
grundläggan-prövningssystemet medtill det nuvarandelade grunden tresom

behållas Crite-Storbritannien The Waverleyikriterier för föremål börde att
återfinnsuttryck i The Ex-författningsmässigaSystemet,ria. senastevars

grund-följande aktuellaOrder 1993 byggerof Goods Control ännuport
stenar:

fårkulturföremåletsendast ägarehar rätt export,staten att stoppa ommen—
rimlig prisnivå,inköpserbjudandeett en

betydelse-begränsade kategorier mycketinskränkas tillkontrollen skall av-
listsystem,fulla föremål alltså inget164
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särskilda ålders- och värdegränser, med vissa undantag ärsom numera-
50 år varierar mellan 6 000 och 119 000 GBP,resp.
för föremål skall mycket betydelsfullt fordras någonatt ett anses attvara av-
följande frågor besvaras jakande W averley-lcriteriema

föremålet så knutet till vårär historianära och nationella liv dessatt ut-
försel skulle olyckavara en

föremålet utomordentligär estetisk betydelseav
föremålet utomordentligär vikt för studiet speciell inomav av en gren

konsthistorien, idé- och lärdomshistorien learning eller historien
särskild Export Reviewing Committee skall bereda alla ärendenen om-

ifrågasatt exportvägran.

Sedan EG-förordningen kulturföremål i kraft den 1 aprilträttexportom av
1993 har Storbritannien samordnat sitt för exportkontoll med deneget system
licensprövning följer förordningen. Samordningen har kunnat skesom av

ändringar i det interna Vissa värde- och åldersgränserutan harstora systemet.
justerats och licensprövningen kan inte inom generellarymmas samma
undantagsbestämmelser gäller enligt de brittiska reglerna.som

Systemet fungerar därefter sammanfattningsvis på följande sätt.
Föremål äldre 50 år,är inte nårän till fastställda värde-som men som upp

har generellt utförseltillstånd.gränser, För sådana föremål kan det dockett
föreligga skyldighet söka EG-licens hos Department of National Heritage.att

Ett antal företag i antikvitetsbranschen fåtthar befogenhet att exportera
vissa föremål prövning departementet. De aktuella föremåls-typer utanav av

bl.a. föremål importeratsär under de 50 åren ochtyperna senastesom manu-
skript under vissa värdegränser. Givetvis omfattar befogenheten inte föremål

omfattas EG-licensplikten.som av
I andra fall där föremål finns på den lista visar vilka föremålskate-ett som

gorier med ålders- och värdegränser gäller för UK- EG-licenser,som resp.
skall licens sökas hos Department of National Heritage. Licensen måste sökas
i aktuell exportsituation, adressatensmed identitet angiven. EG-licensen
krävs enligt listan för något annorlunda kategorier föremål omfattasän som

UK-licensplikt. Skillnaderna hänför sig bl.a. till den generella ålders-av att
50 år enligtgränsen UK-reglema,är 100 år för fler EG-kategoriermen samt

värdegränsema i vissa fall högre i Storbritannienär enligtatt EG-bilagan.än
Som exempel kan arkeologiska föremålnämnas med utanföratt ursprung
Storbritannen värde omfattas EG-licensplikt, medan Storbritannienoavsett av
åsatt sådana föremål värdegräns 39 600 GBP. Transportmedel UK-ären av
licenspliktiga de 50 år gamlaär än och värda 39 600 GBP,änom mer mer
medan motsvarande EG-licensplikt inträder vid åldersgränsen 75 år samma
värdegräns. Målningar licenspliktiga i bådaär vid åldersgränsensystemen
50 år, värdegränsen enligt EG-förordningen 119 00 GBP, iärmen ärsom
UK-systemet uppdelad 6 000 GBP gäller för brittiskaporträttsom av
historiska 119 000 GBP för målningar i olja och ochpersoner, tempera
39 600 GBP för övriga målningar utom porträtten.
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skall omfattasland utanför EUtillOm föremål exporteras ettett avsom
fö-motsvarande UK-licensplikt,faller underEG-licensplikt, inte ansesmen

beviljas omgående.EG-licensbrittisk nationalskatt ochremålet inte ensom en
illegalt frånkommit till Storbritannienföremåletgäller dock inteDetta ettom

förnationalskatt detta.EU-land och ärannat en
utsedddepartementetföremål bedömsUK-licenspliktiga expert-avav en

beviljasinvändning utförseln,inte har någonrådgivare. Om denne mot
UK-licensen.

föremålet behål-cxportrådgivareit bör3G-50 fall årungefärI attanserper
Committeedå till ReviewingUtförselfrågan hänskjuts theStorbritannien.las i

sjubestår ordförande ochKommittén,of Works of Art.the Export som avon
föremålet ochefter fysisk besiktningdå ställning, i regelledamöter, tar aven

föremålet natio-ombud, tillmed berörda och ärsammanträde parterett enom
kriterier. BlirWaverleysuppfyller någotnalskatt, dvs. det svarettreavom

omgående.beviljas licensennegativt,
li-kommittén beslutetrekommenderarjakandeBlir däremot attsvaret om

måna-varierar mellan två ochnormaltuppskjuts under tid, sexsomencens
institutioner ellerför intresserademöjlighetTidsfristen skallder. museer,ge
fråga. skäligtpå föremålet i Ettinköpserbjudandenprivatpersoner lämnaatt

värderingsexpertis. före-Harhjälp särskildmarknadsvärde fastställs med av
på den konstrue-inget tydersålts godtas köpesumman ärmålet nyligen attom

rad.
medföra bättreförlängas detta kanfristen, kanEfter utgången omsomav

Ägarenställning.bud, ministernfå fram tillräckligt braförutsättningar taratt
till budgivare lagtförpliktelse säljanågon rättsligstår inte under att somens

ministern påi beaktandenivå med marknadsvärdet,sig i vägran tas avmen en
beslut iavslagsbeslut. Ett sådantföranlederså den normaltsätt ettatt anses

omständigheter till-såvida intetioårsperiod,ha verkan underregel nyaen
kommer.

förmågan i kritiska si-alltså i hög gradSystemets effektivitet beror att
föremålfrågan brukarför inköp.få fram tillräckliga medel Dentuationer vara
mycketårliga ettReviewing Committeesför uppmärksamhet i rapportstor

föremål och ansökningarnasbeskrivning bedömdafylligt meddokument av
från helstkommahandläggning. inköpserbjudanden kanAtt vem som som

betyder givetvis inteföremålet i Storbritannienåtar sig bevara attatt resurser-
1985anslag efterHeritage Memorial Fund,oändliga. NationalTheär varsna

institutionersmedel till elleroförändrade, kan bidra medlänge museersvar
andrasamfrnansiering också innefattarförvärv, det förekommer att par-men

förvaltas thenationallotteri, avkastning1994En nyhet sedan är ettter. avvars
MemorialNational Heritage Fund.

skildaärende, belysermycket omskrivetinte typiskt,Ett turervarsmen
Gra-The Threeproblematiken med exportkontrolldelar rör statygruppenav

årskapade verketAntonio Canova. Denneden italienske skulptörences av
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1818 på uppdrag hertigen Bedford, tidigare förvärvasökt lik-av av som en
nande skulptur Canova, för placering i särskild för byggdav en gruppen
tempelliknande paviljong i anslutning till skulpturgalleri Wobum Ab-ett
bey.

1979 erbjöds de till brittiska betalning för arvsskatttre statengracema som
Acceptance in Lieu, föregående avsnitt med 1,2 miljoner GBP,se men er-
bjudandet avvisades. 1989 såldes för 7,6 miljoner GBP tillgruppen
Gettymuseet i Los Angeles och ansökte exportlicens. Först ifråga-museet om

inte utgjorde del det byggnadsminnesförklaradesattes Wo-om gruppen en av
bum Abbey, den ansvarige ministern fann så inte fallet. Beslutetmen att var
ifrågasattes i domstol, ändrades inte. Exportansökningen avslogs eftermen
knappt år, sedan privatperson interimistiskt erbjudit sig köpaett en att staty-

Den interimistiska placeringen kunde inte finansieras, degruppen. utan tre
såldes på till Getty, för tidigare, ochgracema nytt samma summa som en ny

exportansökan ingavs 1993. The Reviewing Committee fann allaatt tre
Waverley-kriteriema uppfyllda, och behandlingen ansökningenvar utsat-av

till 18 månader. När den tiden gått saknadestes fortfarande 1,8 miljonerut
GBP. Ministern bestämde ytterligare månaders uppskov. Detta besluttre
överklagades Getty till domstol, överklagandet efter behandling iav togsmen

Genomtvå instanser inte till prövning i sak. bidrag från ytterligare källorupp
pikant befann sig brorsonen till Gettymuseets grundare bland dessanog- -

andkunde till slut Victoria Albert Museum och National Galleries of Scotland
lägga samlat bud i sådan tid exportansökningen kunde avslås.ett att

De förblir alltså i Storbritannen och kundetre under utredningensgracema
besök beskådas på Victoria and Albert Museum. Frågan dess återförandeom
till Wobum Abbey inte helt omöjlig lösa.anses att

Ur den fylliga statistik redovisas i Reviewing Committees årsbok försom
1993-94 kan följande återges siffor i föregåendenärmast år.parentes anger
Antalet licensansökningar 5 595 3 904, ansökan kanvar varav en ettavse
flertal föremål. Antalet föremål remitterades till expertbedömningsom var
6 885 3 000 till totalt värde 442 348717 675 323 197 GBP.ett Avav
antalet expertbedömda föremål bedömdes 24 20 Reviewing Committee,av

behandlingen för 17 15. Ansökningar avslogs i fall7 7 ochvarav utsattes
licens beviljades i 10 8 fall. De nekade föremålens värde totaltvar
9 979 800 861 108 och licensföremålens värde 15 867 396
21600 011 GBP.

Antalet EG-licenser beviljats expertprövning därför föremålenutansom att
i fråga legat under de värdegränser gäller i Storbritannien uppgick tillsom

9811 181, den siffran endast kvartal.ettavser
Det brittiska har varit modellbildande för lagstiftning isystemet vissa andra

länder. CanadaI infördes lagstiftning 1975 liknande, där dock vär-genom ett
dekriterier föremålskategorieroch i federal lag. Den danska exportlagenanges
från 1986 bygger grundtankar. Senast har högt företräda-samma uppsatta
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sympatier foruttalatoffentligtmuseiväsendeadministration ochför franskre
The Artbrittiskadetövergång tillfranskkonsekvent systemeten mer

januari 1995.Newspaper
vissa be-förespråkati sina årsrapporterCommittee harReviewingThe

fallkommittén iföreslårBl.a.gränsade reformer vart utom-attsystemet.av
institutionoffentligsälja tillbliskalllands bosatta ägare somatttvungna en

lösenrätt,införandetdvs.uppskovstiden,pris inomskäligterbjuder av enett
de kleno-begränsad tilllåtoch Italien,i Spanienfinnsliknande den varasom

tydligen före-harWaverley-Lriiexiema. Detenligtväljaskander utsom
inköpsbud lämnats,efter detexportansökningaråterkallarkommit attägareatt

betydandelagti onödan harliknandeellermedförvilket neratt ett museum
att administra-kommitténföreslårmedel. Vidareframpå skrapaattresurser

blivitmisstänkas haföremål, kanbesiktafå befogenheterskalltionen att som
framställningundvikandenekande ellerexponerade. Ettillegalt omsvar en

uppgifterochhade skett,illegalskulle tolkasbesiktning export omattsom en
föremålet ochpåverka prisetskullevilket i sinspridas,föremålet skulle tur

särskildkommitténenligtbordeYtterligareomsättningsmöjligheter.vidare en
institutionerhalvoffentligadå offentliga ellerför fallvärderingsmodell införas

falli sådanaVärderingen skulletill utlandet.sina samlingarsäljer föremål ur
Kommitténinternationella.detmarknadspriset, inteinhemskapå detbaseras
skulleWaverley-kriterium,också för fjärdeslutligenpläderar varaett som

till dennaåterbördamöjligasamlingarföremål fråntillämpligt på enstaka att
ursprungsställe.sitteller till

likheteruppvisaroch svenskabrittiskajämförelse mellan deEn systemen
och värde-ålders-föremålskategorier,Skyddstekniken medskillnader.och

föremål den-studeradeochutvalda ärförteckningi stället förgränser av
ornfat-skallföremålslagspå vilkenskiljerVad är synsättet somsamma. som

före-modernaregenomgåendeskyddarStorbritannienexportkontroll.tas av
värdet hosestetiskaeller detkulturvärdetfrågamål Sverige; det ärän rentom

bredareKategoriernavärdet.kulturhistoriska ärdetföremålen änsnarare
förhållan-fall för svenskai vissapå grund deomfattarformulerade, avmen

potentiella total-förhållande till denihöga värdegränsernaden mycket
fö-betydligt färrei absoluta taluppskattasgivetvis inte kanmängden som

svenska till-Sålunda torde denkategoridefinitionema.remål de svenskaän
omfattavärde100 år gamla möblerför allaståndsplikten än oavsettt.ex. mer

med värde-motsvarande brittiskaabsoluta tal denfler föremål iväsentligt än
licensplik-möblerbeaktande brittiskamed är39 600 GBP, ävengränsen att

vadskyddaStorbritannienAmbitionsnivån iålder. ärtiga vid 50 årsredan att
sin sällsynthetpå grundföremåldärmedomistligt, ochär som avavsessom

medan demarknadsvärden,höganår mycketbegärlighet för samlareoch
Redanmarknadsvärde.oberoendeskyddsambitionernasvenska är avmer

administrativa insat-brittiskaomfattar dock denbegränsningarmed gällande
Utred-år den svenska.ansökningargånger så mångafyra sompersen ca
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ningen frågade vid sitt studiebesök den brittiska inställningen i frågaom om
föremål representerade den folkliga kulturen och väsentliga förärsom som
den svenska utfdrscllagstiftningen. Svaret blev också sådana föremål i ochatt
för sig omfattades skyddsambitionema fannsdet så många objektattav men

det varken önskvärt eller praktiskt möjligt kontrollera utförseln. En-att attvar
dast sällsynthet och efterfrågan drev priserna värdegränsen iöverom upp -
dessa fall 39 600 GBP kunde licensplikt motiverad.en anses-
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Överväganden5 och förslag rörande

kulturegendomar

Enligt direktiven överskall utredningen awecklingslagen beträffande fi-se
deikommiss så återstående kulturegendomar den lagen gäller för kanatt som
bevaras och hållas samlade. Vidare skall utredningen allmänt studeramer om
stiftelser kan bildas för dels bevara slotts- och herrgårdsmiljöer med tillhö-att
rande samlingar, dels kulturegendomaräven slag.annatav

I uppdraget ingår inte uttryckligen de ekonomiska villkoren för beva-att
rande kulturegendomar skall diskuteras. Vid överväganden olika för-av om
valtningsformers lämplighet kommer dock ofrånkomligen in på dennaman
fråga. Utredningen lämnar därför vissa förslag tilläven förändringar deav
ekonomiska villkor bestämmer över.staten

5.1 Utgångspunkter för bevarande

I avsnitt 3 redogör utredningen för hur kulturmiljövåndens positioner succes-
sivt har stärkts. Bevarandelagstiftningen tari mycket hög grad sikte på beva-
randet i fysisk mening. Bevarandet i mycket avhängigaär andra faktorer.rent
Det finns anledning studera ekonomiska, förvaltningsmässiga ochatt noga
andra förutsättningar för bevarande, så inte skyddslagstiftning bliratt en me-
ningslös eller i samlat samhällsperspektiv.sett ettsvag mer

Utredningens utgångspunkt i det följande kulturegendomsär kul-att en
turhistoriska värde iär sammanhållet skickstörre vadän representerassom av

delarna. Det således ocksåär viktigt värdetövervägasumman av att attav
egendomen och förvaltasägs samlat, och lösegendom förvaras samlat påatt
sin ursprungliga eller hävdvunna plats.

En viktig fråga blir dessutom hur och i vilken grad samhället skallom,
ägande och samlad förvaltning kulturegendom. Systemgynna en som

stödjer fastighetsägaren han handlar pånär sätt bevarandein-ett som gagnar
blir viktiga. En aldrig så bevarandelagstiftningtressena sträng kan i längden

inte fungera det inte finns incitament för dem och förvaltarägerom som
egendomen handla i linje med samhällsintresset.att
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hålla olikafinns slags5.1.1 Vilka medproblem att
samladekulturegendomar

kulturegendom och kanskeproblem vid bevarandegenomgåendeEtt av en
uppmärk-vilket direktiven också fästergårdsmiljöemasärskilt gods- och är -

vid generationsskiften.hålla dem samladepå svårigheternasamheten att~
i mångasådan miljö tillhöra släktinte alltidNaturligtvis behöver sammaen

tillkulturhistoriskt värde. försäljningbehålla Engenerationer för ettatt en ny
brab-cvarandeintressen kan många gångerbrukare med förståelse för ettge

oftasynpunkt. Likväl ligger detfrån kulturhistoriskresultat även ett stor
densläktanknytning, därför just denna normalti behållenvärde att ger nu-en

för bevarandefrå-automatiskt intressemedfött ochvarande innehavaren ett
Även det vidvisa sig dyrt.tillvara detta intresse kan dockAtt ettta omgorna.

gården, såtillskifta syskonen helasig möjligtgenerationsskifte visar att ett av
för-småhus ellertill priset avstyckningbehöva skekan detta tomter,avav

eventuellt fö-påfrestningbetydelsefulla inventarier ellersäljning en enav
i form värdepapperför fortsatt verksamhetreliggande kompletterande bas av

arvsskifte.sedan vidSvårighetema återkommere.d. nästa
arvsordningenmed frångåendeStaten naturligtvis intekan styra sam-av

fidiekommissegendomarna intarkulturegendomar ävenmanhållandet omav
sålunda intetill. Det gårutredningen återkommersärställning, attsomen

förspeciell lämpligheteller dotter medtvångsskifta egendom till sonen en
sti-andra åtgärder kanmedbevarande. Vad bör ärövervägas statenomsom

släkt.hand och imulera till bevarandeett en samma
förvalt-kulturegendom dessför sammanhållandeviktig faktor ärEn enav
miljönkulturmiljöeri bevarandetningsstruktur. vanligt problem ärEtt attav

och förändras.ägareförvaltare successivt bryts nedden får flerattgenom
Även mångfaldmiljö präglasproblem. Endet omvända kan ett som avvara

den skaparförvaltning, antingenförvanskas enhetlig attgenom engenom en
tidigare levande utvecklingenenhetlighet eller den ersättsatt av engenomny

motverka. Erfa-slag svåraLångsiktiga förändringar dettakonstlad. är attav
undvika förändringari praktiken inte fullt gårrenheten visar det ut attatt som

inte bevaran-förändrad förvaltningsstruktur,beror ens om noggrannaen
bevarande förän-Skyddsföreskrifter. Förutsättningarna förderegler i ettgetts
resurskrävande.blir vanligen komplicerad ochdras och styrningen mer

såutformasorimligt detaljerade ellerSkyddsföreskrifter kan inte heller göras
Ändrade förvalt-framtiden skulle förutses.alla tänkbara förändringar iatt

fastighetsbildningsåtgärder.ofta uttryck i olikaningsförutsättningar sigtar
skall så fastigheter skallGrundregeln fastighetsbildning skeär att att vara

fastighetsbildningslagenändamål 3 kap. l §varaktigt lämpade för sitt
byggnadsminne skallfastighetsbildningsåtgärd berör[l970:988]. Om etten

motverkas 3 kap.skyddsföreskrifterna beaktas så syftet med dessa inteatt
skyddsföreskrifter kan dock inga bindande regler2 § andra stycket. Med

för fasti ghetsbildninges gen.172
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det gäller den eko-Fastighetsbildningslagen relativtär öppen närnumera
fastighetsbildningsåtgär-förnomiska bas jordbruksföretag bör ha attettsom

Även jord- skogsbruk får beak-verksamhet ochder skall medges. änannan
kulturmiljönvården ochskall till betydelsenHänsyn natur-tas atttas. av av

främjas.
ekonomiska basen centralden herrgårdsutredningen denI danska envar

fastighetsdelning gällde herr-fråga ledde till förslag attett somsom om
miljöministem. föreslog också tillköpgårdsmiljöer skulle Manprövas attav

forvissa förhållanden skulle stärka denjordbruksmark under attgynnasav
ekonomiska basen för bevarandet.

gårdar,Gods, byggnadsmiljöer

intresse bevara. godshistoriska ekonomiska enheten EttDen är attstortav
också kulturhisto-förlorat arrendegårdar och förlorar itillhörande torpsom

självständigt och beva-riskt enskilda delarna kan dock ofta fungeravärde. De
historiska bilden kvarstår.på i fysisk mening, så dengodtagbart sätt attettras
roll i helheten,Värre det ofta med andra delar spelatär t.ex.stor oan-som

Avstyckningvändbara ekonomibyggnader och och svårskötta parker.stora
ii kulturegendom leder till förändringarbostäder eller andra funktionerav en

präglas ofrån-miljön, ambitionerna bevara höga. Dessutomäräven attom
förvaltningen, den övergripan-kornligen helhetsmiljön den sammanhållnaav

för miljön fått.de viljan varit avgörande vilken karaktärsom
sålunda sammanhållna förvaltningen avgörandeFör bevarandet denär av

för-betydelse, ofta förvaltaren har relation till miljön, särskildoch att en en
brister.ståelse för dess historia och dess egenheter och t.o.m.

Inventarier belyser hur byggnaden eller miljön används kan ha störstasom
inventarier fortfarandebetydelse för helhetsmiljöns värde. kan gällaDet som

i bruk i sin miljö, också inventarier eller mindreär sparatsmen som mer
så inten-medvetet musealt, i många fall på platser i miljön inte användssom

i bondgårdsmiljösivt, eller står bevarade gårdsmuseer. Det kan varasom som
ladugårdbagarstuga bevaras i i övrigt fullt levande gård elleren som en en

sådangård förlorat jordbruket till granngård vid rationalisering. Enen ensom
ladugård jordbrukets ställningkan levande minnesmärke överettvara mer
1940 finns någon hembygdsgård. gård frånDet kanän vara en somsom
1800-talets början haft två mangårdsbyggnader, och där den står kvarena

intemöblerad och i oanvänd sedan lång tid, situation ärstort sett en som
ovanlig, i Hälsingland. detta liknar hälsingegårdarna herr-I avseendet.ex.
gårdsmiljöer där bevarandet avhängigt och överloppshusär överytorattav
finns kvar modern ekonomisk användning.utan

miljöer skiljer sig från fullt autentiska,Dessa därigenom de ärattmuseerna
knappast någonting har tillförts eller tillrättalagts. förändringar skettDe som

varit ihar led den normala användningen. De därigenom enaståendeärett 173
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kultumiinnen, synnerligen dokumentariskt värde, och varje gångstortav en
sådan helhet skingras arvsskifte går värden till spillo.t.ex. ett storagenom

Ofta har dessa miljöerbevarade speciell historia, gjort bevarandeten som
möjligt. Det kan egenartade arvsförhållanden, originella eller andraägarevara
omständigheter gjort inventarier inte skingrats, eller miljö kun-att attsom en

bevaras andra förändringar ibland tilltagande förfall.ännat utan ett

1naustri—och hiznrvzlrrsmizjz&#39;er

Bevarandet industriminnen innehåller särskilda problem de behand-utöverav
lade. oftaDet fråga och dyra anläggningar,är därför endast i fåstoraom som
fall kan bevaras musealt. också oftaDe funktionellt förbyggda sin speciel-är

och därigenom svåra bevara och konserveraär sedan produk-attprocess,
tionen lagts ned. De kan svårare bevaraännu produktionen fort-attvara om
går, med krav rationalisering, förnyelse och och tillbyggnad. åter-Enom-
användning gammal industribyggnad innebär dessutom ofta kon-av en stora
flikter med industriminnesbevarandet, då det i de flesta fall blir skalett som
bevaras, lite den verksamhetsäger bedrevs. Det blir dåytterstsom om som

symbolisk form bevarande, inärmast och och för sig värdefull kon-en av en
tinuitet i användningen miljön.av

industriminnesvårdenI handlar det ofta långtgående krav påänom mer
bevarande. Det kan gälla bevarande processlinje, i vissa fall förseddav en
med pedagogiska hjälpmedel för den tydlig för besökaren. Det kangöraatt
också gälla bevarande pågående produktion, bedriven i pedagogiskt el-av en
ler kunskapsbevarande syfte. Gränsen mellan bevarande och fortlevnad kan
här bli otydlig. Den inte heller intressant påär i diskussionensätt änannat om
vilka speciella villkor skall gälla för bevarande.som

Bevarande kan således i vissa fall handla stödja verksamhetattom en som
inte skulle kunnatha bedrivas. Vissa speciella bestämmelser förannars mu-

sealt bedrivna verksamheter kan också erfordras, det kan svårt attsom vara
från andra utgångspunkter. Konflikter tänkbara med arbe-äracceptera t.ex.

tarskyddskrav, miljöskyddskrav Ett stöd till musealt bedrivenm.m. en pro-
duktion kan också hinder från konkurrenssynpunkt, liksomstöta andra
subventioner. fallI detta det särskilt tydligt då det justär produktionenär som
stöds.

Dessa frågor svårlösta. stårKvar det faktum detär viktigt indus-äratt att
triminnesvård kan bedrivas så fungerande industriminnen kan bevaras,att
och industriprocesser och hantverk bevaras i funktion pedagogiska ochatt av
kultunninnesvårdande skäl. förutsättningEn det finns möjligheterär att att
hålla industrimiljöer inventarieroch osplittrade. viktigEnsamman annan
fråga söka lämpliga organisationsforrnerär underlättar tillatt att tasom vara
frivilliginsatser och minimerar kostnader.som
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Riksantikvarieämbetet har i regleringsbrevet för budgetåret 199596 fått i
särskilt uppdrag fram långsiktigt handlingsprogram för industrimin-att ta ett
nesvården i Sverige. Uppdraget skall juli 19961 och skallrapporteras senast

vård långsiktigbevarande, och förvaltning. Kulturutskottet anför i be-avse
tänkande 199495:KrU3 uppdraget angeläget och möjligt bör på-äratt om
skyndas. betänkande 199495:KrU4I behandlar utskottet motion lag-en om
ligt skydd produktionslinje i drift. anförUtskottet lagregleringattav en en av
detta slag skulle mycket ingripande och innebära bereddatt statenvara vore

ekonomiskt och hänvisar frågan deoch övervägandenatt ta ett stort ansvar,
erfordrarden till det nämnda uppdraget och till samarbetsorganet Industrihis-

toriskt Forum.
Arbetet med handlingsprogrammet har hittills inneburit register överatt ett

industriminnen bildautarbetats, skall underlag för avvägningar detsom om
nationella omfattning och förhållande till lokala insatser. princi-Deansvarets
piella frågorna säkerställande, förvaltning, vård och finansiering har ännuom
inte tagits till behandling.upp

Samlingar, inventarier

En samling kan ha tillkommit resultat verksamhet ellersom av en genom en
avsiktlig målmedveten samlargäming. det första fallet finnsI starktett sam-
band mellan föremålen sinsemellan och med den byggnad eller miljö där de
har sin historiska hemvist. kulturhistoriskaDet värdet kan bestå i just detta
samband, och föremålen sådana hakan underordnad betydelse.som

samling i egentligEn mening kan den ha kulturhistoriskt värdeäven ge-
den eller epoks samlande, haelleratt representerarnom en persons en syn

särskild kvalitet samling. kan också frågaDet tillfälligen som vara om en mer
samling där i hållsvärdet den samlad praktiskt, föremålen till-är äratt mer
gängliga och lättövervakade, samlingen sådan skulle inte förlora såmen som
mycket enskilda föremål försvann eller byttes Förvaringsplatsen foratt ut.

sådan samling kan mindre såbetydelse, länge den säker ochären vara av
helst tillgänglig.

För bevarandet samlingar olika slag finns det dock likartadeav av pro-
blem. Samlingar ofta plats och kräver i varierande grad underhåll. Endasttar
sällan de dock det slaget de några intäkter. samlingär En kanattav genererar
innehålla föremålenstaka värde. blir frestande finansiera utgif-Detstort attav

försäljning solitärer. Om samling finns på underhållslcrä-ter genom av en en
vande fast egendom kan försäljningar framståden den enda praktiskaur som
kapitaldispositionen. Sålunda säljs för 1700-talsfönstrentavla skallatten
kunna Givetvis kan det också den ägerattrenoveras. vara som numera en
samling inte uppskattar den i grad kulturhistorisk bedömningsamma som en
från allmän synpunkt skulle föranleda.
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hållsfrämja5.1.2 Hur kan det allmänna kulturegendomaratt
samlade

Statens och kommunernas möjligheter främja bevarande privatatt av egen-
dom kan påverkas både lagstiftning och olika ekonomiska ochgenom genom
andra stödåtgärder. Lagstiftningsmetoden betyder ofta restriktioner för
oönskad användning eller förändring egendomen, utesluter inte förav men

positiva insatser, tillskapandet smidiga förvaltningsfor-ägarna mer som av
det gäller stödåtgärder slag har den svenska lösningen hit-När annatmer. av

varittills inriktad på bidrag, medan i många andra länder kommit attrena man
kombinera skattesubventioner.bidrag med

fråga ingripanden i till egendom 2 kap. 18 § regerinI rätten sätterom
formen förutsättningar Sålunda förutsättning föroch gränser. ärupp en ex-
propriation förfogandeneller andra egendom medgivande, liksomöver utan
för inskränkning i användningen egendom, det finns angelägna all-attav

intressen. Bevarandeintressen sådana intressen,kan allmännamänna vara
det givetvis inte i alla fall. särskilda kvalifikationer.tänkbara Det krävsärmen

Vidare enskilde enligt berättigad till ersättning för för-den grundlagenär
lusten i alla fall samhället egendom i anspråk, expropria-när tar t.ex. genom
tion eller inlösen enligt reglerna i KML och PBL. fall där samhället visserli-I

inte förfogar isjälva egendomen, beslutar inskränkningarövergen men om
användningen mark eller byggnader enskilde visserligen inte berät-denärav
tigad till ersättning för varje förlust, samhällsorganen måste ändå täckamen

väsentliga ekonomiska skador för enskilde med ersättning enligtden be-mer
Också sådana istämmelser i lag. bestämmelser finnsnärmaresom anges

KML och PBL.
Även intedirektiven berör resursfrågor utredningen medve-närmare ärom

de synnerligen starka begränsningar gäller för möjligheternaten attom som
genomföra förslag innebär ökade statsutgifter eller minskade skattein-som
komster. Utredningen vill därför inte föreslå åtgärdernågra skulle kunnasom
medföra ökade på ersättning frånkrav och kommun, behovstörrestat av
förstärkning bidragsanslagen eller svårberäkneliga inkomstförsvagningarav
till följd skattesubventionsregler. vill utredningen föreslå någonInte hellerav
regeländring skulle kunna rubba den nuvarande balansen i ersättnings-som

Förenklin i ersättningsreglema för förbättra situationen försystemet. attgar
kulturmiljövården föreslogs i PBL-utredningens SOUbetänkande 1994:36

PBL-utredningenMiljö och fysisk planering. har i maj 1995 fått tilläggsdi-
rektiv Dir 1995:90 utvärdera de ekonomiska konsekvensernanärmareatt
och konsekvenserna för kulturmiljövården ändrade ersättningsregler.av

Utredningens uppdrag dessa begränsningar inriktat på utarbe-är genom
förslagtandet till lösningar kan försiktig utvecklingav som ses som en av

nuvarande regler och ekonomiska stödsystem.
Som framgått kan problemen med behålla kulturegendomarattovan sam-

lade hänföras både till egendoms rörliga och lättavyttringsbara beståndsde-176 en
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lar, kulturföremålen, och till förvaltningen den fasta egendomen med dessav
tillbehör. Utredningen inleder med analys möjligheterna lagligenatten av
förstärka skyddet sådan lös egendom kanöver naturligt ingå isägas ettsom
kulturegendomskomplex.

5.2 Skydd för lösöre ingåri kulturegendomsom en

skyddetFör och bevarandet kulturegendom ibland lösöretär störstaav en av
betydelse. I kulturrninneslagen finns regler till skydd för vissa slag lösav
egendom, kyrkliga inventarier. frågaI privatägda sådana inventariert.ex. om
inskränker sig dock det allmännas kontrollmöjligheter till inventariernaatt
skall finnas med i förteckningen kyrkliga inventarier och länstyrelsenöver att
får besikta och tillfälligt omhänderta föremål löper allvarlig risk försom
skada. privatEn däremot inte skyldigägare söka tillstånd hos länssty-är att
relsen för flyttning och ändring kyrkliga inventarier.av

5.2.1 Skall omfattaskyddet byggnadstillbehöränannat

När byggnadsminneslagen tillkom avgränsades i 1960:161 vadprop. som
skulle kunna skyddas med lagen till tillbehör till byggnaden. På 50 sägs:-s.
I sådant hänseende torde regel synpunkter sig gällandegörasom samma

då fråga tillbehör till fast egendom. Sammaär hade densom om resonemang
föregående utredningen fört. Någon motivering eller diskussionnärmare
framfördes inte, sig i utredningen eller propositionen.vare

Frågan skydd lösa föremål i byggnader behandlades åter i proposi-om av
tion 1963:3 rörande avveckling ñdeikommiss. förslagEtt utvidgaattav om
byggnadsrninnesskyddet så skyddsföreskrifter skulle kunna utfärdasävenatt
för kulturhistoriska samlingar avvisades dock med hänvisning till erfaren-att
heter först borde vinnas den då byggnadsminneslagens tillämpning.av nya

RiksantikvarieämbetetsI allmänna råd till kulturminneslagen, Byggnads-
RAÄminnesförklaring underrättelser från 1991 :3, behandlas frågan kortfat-

med utgångspunkt i jordabalkens bestämmelser. Det torde fast praxistat vara
endast sådana byggnadsdelar och sådan inredning enligt jordabalkensatt som

regler fast egendom kan omfattasär skyddsföreskrifter vid byggnadsmin-av
nesförklaring.

frågal kopplingen mellan vad kan byggnadsrninnesförklaras ochom som
jordabalkens regler kan följande anforas.

Enligt 2 kap. 2 § jordabalken hör till byggnad fast inredning och annaten
varmed byggnaden blivit försedd, det till stadigvarande bruk förär ägnatom
byggnaden eller del denna. Denna karaktärisering följs exempli-en av av en 177
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föremål: ledningar med kranar, kontakter, ele-ñering olika värmepanna,av
kamin, kakelugn, innanfönster, brandredskap, nyckel, badkar, spis,ment,

kylskåp, tvättmaskin, butikshyllor, sittplatser i samlingslokal, utfordrings-en
mjölkningsanläggningar, kyl- och fläktsystem i fabrikslokaloch Deten m.m.

med ord fråga anordningar i regel fästa vidandra ärär permanentom som
svåra flytta, och där det framför allt onaturligt flyttabyggnaden och är attatt

anskaffats för tjäna i vissföremålet, eftersom det uppenbart ochatt passa en
också i 2 4 § jordabalken föremålbyggnad. Emellertid föreskrivs kap. att

nyttjanderä eller fastighetsägaren tillfört {astig-shavare ha:änsom en annan
inte hör till inte föremålet och fastigheten kommit iheten denna, om samma

hand. butiksinredning, spis eller kamin in hyres-Enägares sattssom av en
eller arrendator tillhör alltså inte automatiskt fastigheten och därförgäst anses

i sådana fall inte kunna byggnadsminnesförklaras med mindre fastighetsäga-
förvärvar föremålet i fråga.ren

Skiljelinjen fast egendom enligt jordabalkens regler bordemellan och lös
el-dock mindre relevant för bedömning vad slags egendom kansomvara en

bör skyddas byggnadsminnesförklaring. byggnad påler kunna Engenom en
i juridisk mening lös egendom, torde vidare kunnamark är utanannans som

enligt gällande uppfattning. borde kunna gälla förskyddas redan Detsamma
sådan § jordabalken tillbehör till byggnad ochegendom enligt 2 kap. 2 ärsom
iden egenskapen borde fast egendom, juridiskt inte det där-ärvara men som
för egendomen har tillförts byggnaden någon fastighetsägarenänatt av annan
och inte därefter kommit i hand.ägaressamma

finns också inventarier byggnadstillbehör enligt den återgivnaDet andra än
kan naturligt samband med byggnaden. Det kanbestämmelsen ha ettsom

föreställande byggnaden, måhända i tidigaresig tavlaröra ut-t.ex. enom en
formning, kartor gård i tidigare brukningsskeden, möbler all-över en som

visstid stått i byggnaden eller tillverkats speciellt för plats i den. Detsom en
också inredning står fritt formmässigkan gälla för den utgörtrots attsom en

del fast inredningsparti eller har uppenbart arkitektoniskt sambandett ettav
med byggnaden. Det vanligt i inredningar från sekelskiftet och ju-ärsenare

helhetengendtid då konstnärliga i inredning ofta innefattade dekorativaden en
föremål, lika inhängda fast Sambandet ofta på-ofta löst monterade. ärsom
tagligt också den löst upphängd uppenbart utfor-hos konst ärtrots attsom

för finnas på just den aktuella platsen. Ett exempel kanmats att annat vara
utformats försärskilt den plats den hänger på. Ett porträttarmaturer som av

tidigare kan angeläget bevara i byggnaden. musealtlenägare atten vara mer
präglad byggnad i herrgårdsmiljö finnaseller kan det också speciella in-en

bevara möbelbestånd, tavelsarnlingar, bibliotek, husgeråd,störretressen att
linne liknande, förekomst fåttoch i byggnaden hävd.vars

Enligt nuvarande byggnadsminnesbestämmelser det dock uteslutetär att
skydda detta inventarier. Staten fårslags helt lita på den privata ägarens eget
intresse behålla sådana föremål. någon skulleAtt elleratt statenav annan
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köpa föremålen för bevara dem i byggnad bebos och förvaltasatt en som av
privatperson kan knappast i undantagsfall framkomligänannaten vara en

väg.
Utredningen finner således finnsdet med nuvarande regler inte till-att ett

godosett behov stärka skyddsmöjlighetema för lösöre höratt som samman
med kulturhistoriskt värdefullt komplex. Den i dag gäller mel-gränsett som
lan vad fast egendom lösöre utgångspunktmed i jordabalkensärsom resp.
bestämmelser vad tillbehör till fast erbjuderegendom från kultur-ärom som
historisk intesynpunkt någon logisk eller naturlig avgränsning.

Utredningens ambition dock inte skydda samling eller enstaka fö-är att en
remål inte har starkt samband med den byggnad, park e.d. skyd-ettsom som
det beslutats för. Utredningen vill inte egentligen avlägsna sig från grundtan-
ken i vad tillbehör till fastigheten, eller vad naturligt uppfattasär kansom som

enhet kulturhistoriskt sett.som en

5.2.2 Utredningens förslag

I 3 kap. KML bör föras in regler möjligtdet låta skyddsfö-gör attsom
reskriftema vid byggnadsminnesförklaring omfatta lösöre, väsent-som
ligen bidrar till byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Föremålen
skall förtecknas i skyddsföreskriftema, också skall desom ange var
skall förvaras, hur de skall underhållas och i vilka avseenden de inte får
ändras. förutsättningEn för lösöreskydd enligt detta förslag är äga-att

samtycker. mindre justeringEn ansvarsreglema bör göras.ren av

Utredningen föreslår byggnadsminnesförklaring också skall fåatt en om-
fatta lösöre har kulturhistoriskt samband med byggnad ellernäraettsom en
anläggning. Verkningarna härav bör regleras i skyddsföreskiifterna på

vård-l och underhållsfrågor försätt själva byggnaden. Så-samma som m.m.
skyddsföreskrifterlunda bör i hur föremålen i fråga skall förvaras,anges

vårdas och underhållas i vilka avseenden de inte får ändras. I detsamt senare
ledet ligger föremålen inte bör fysiskt få ändras ombyggnads-,att genom
restaurerings- eller reparationsarbeten utförs kontroll.utansom

Skyddsföreslcrifter detta slag form åläggande förär ägaren.av en ny av
Även det här framställda förslaget inte bör innehålla restriktioner för möj-om
lighetema berört föremål skulle möjligheterna till överlåtelse iatt avyttra ett
praktiken ändå bli starkt beskuma; det sig följaktligen ganska starkrör om en

Ävenbegränsning i förfoga och använda föremålet i fråga.rätten överatt om
regeringsformens beskrivna regel egendomsskydd inte explicit gäl-ovan om
ler lös egendom, ändå restriktionema och särskilt deras koppling tillär mark
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eller byggnader det slaget frågan måste ställas inte bör för-att statenav om
föremålet eller betala ersättning.värva

Med de begränsningar utredningen ålagt sig själv konstaterar utred-som
ningen lösöreskydd vid byggnadsminnesförklaring bör komma i frågaatt en
endast själv villig ålägga sig form restriktion.denna Ut-ägaren är attom av
redningen inser detta stark praktisk begränsning förslaget,äratt en av men
finner ofrånkomlig. Erfarenheterna fården visa sålunda begränsat för-ettom
slag kommer få något genomslag. så blir fallet enligtFör talar utred-att att
ningens mening dct förhållandet många till byggnadsminnen harägareatt ett
starkt intresse fortlevnad kulturminne därföregendomens och deattav som

inför kommande ägoskiften medverkar till förstärkning skyddetgärna en av
för lösa inventarier.även

Om inventarierna i skilda händer, fordras givetvis samtyckeär ägares av
alla. Om byggnaden någon inventariernas kanägs än ägare,av annan man
inte heller undgå fordra samtycke den förre. Det torde lämpligtatt attav vara
samtycket skriftligen.ges

Kravet på samtycke måste naturliga skäl omfatta interimistiskaävenav
beslut inventarier enligt 3 kap. § anmälningsskyl-5 och beslutrörsom om
dighet enligt 3 6 aldrigkap. I praktiken torde detta betyda det blir aktu-att
ellt fatta sådana beslut med verkan for rörliga inventarier.att

Rättsliga följder

Utredningen övergår till näraliggande fråga,därmed nämligen skydds-en om
beslutets sakrättsliga straffrättsligaoch verkan tredje dvs. borgenä-mot man,

eller innehavare.ägarerer, nya
råder inga restriktioner i fråga Överlåtelse byggnadsminnenDet om av

och utredningens avsikt ingen skyddade inventarier börär än ävenattannan
kunna säljas, bort till i anspråkeller bor-ägare ägaresetc. tasges nya av en

Den omständigheten anläggningarbyggnader och andra normaltgenärer. att
fast egendom medan inventarier omständigheterendast det under deär är som

vadmedför emellertid skillnader i innehavare kan förmo-angetts ovan, en ny
das känna till beslutade restriktioner. fråga fast egendom skallI detom om
alltid finnas fastighetsregistretanteckning i egendomen berörsatten om av en
byggnadsminnesförklaring 83 kap. § Därmed har blivande inne-KML. en
havare anledning reda vilka skyddsföreskrifter utfärdatshar ochatt ta som
får därmed kännedom dessa inventarier.berör Finns inventarierna,om som
sig bör, kvar på egendomen, blir den innehavaren ansvarig för attnye
skyddsforeslcriftema efterlevs vad gäller dessa.även

Har däremot de skyddade föremålen försvunnit från egendomen något-
avträdande eller förvaltare i och för sig straffrättsligt kanägaresom en

komma för enligt reglerna i 3 kap. 18 § KML torde detatt ansvara vara-
svårt utkräva med nuvarande föremålensregler innehava-att mot180 ansvar nye
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såvida inte denne förvärvat dem med vetskap skyddsföreskrifterna.re, om
Eftersom det inte heller finns någon registreringsskyldighet för lös egendom

det slag det här fråga det också svårt finnaär är utgångspunkt förattav om en
regel skulle kunna innehavare straffansvarig,göra eller skyldigen som en ny
återställa föremålen. Det skulle givetvis föra för långt införa allmänatt att en

skyldighet för förvärvare lösöre undersöka egendomen omfattasattav om av
skyddsföreskrifter.

Det kan också tänkas fall föremåldär medan de befinner sig iännuavyttras
eller på byggnadsminnet. Inte heller i sådana fall torde det dock möjligtvara

införa undersökningsplikt. Utredningen konstaterar därför möjlighe-att atten
säkerställa efterlevnaden skyddsföreskrifter beträffande lösöreterna att av

naturligen inte lika förgoda fastär egendom.som
Utredningen har metod förstärkaövervägt skyddet för denatten annan

lösa egendomen, nämligen i jordabalken förändra den juridiskaatt naturen
hos lösöre omfattas byggnadsminnesförklaring till fast egendom isom av en
form byggnadstillbehör. Förutom sådan ändring givetvis inte kanattav en
beta föremålen i fråga deras karaktär flyttbara ting, skulle sådan ändringav en
få svåröverskådliga sakrättsliga verkningar. Denna metod har därför inte

vidare.övervägts

Förteckning

Vad skyddas måste entydigt angivet, vilket lämpligen skersom vara genom
förteckning skall tillhöra skyddsföreskriftema och preciseringen som vara en
vad beslutet gäller, karta används försätt redovisaav samma att ettsom en

områdesskydd. På förteckningen måste ställas kravet föremålen entydigtatt
kan identifieras och deras placering framgår.rätta Förteckningen kanatt
också användas för syften,andra dokumentation försäkringsskäl ellerav
andra skäl, vårdplanering etc.

Tillsyns- och ansvarsfrågor

Skydd lösa föremål ställer krav på tillsyn vad gäller förstörre änav som
byggnadsminnen enligt dagens regler. Det faktum föremål kan flyttas bortatt
i strid med skyddsföreskriftema kan aktualisera länsstyrelsen utnyttjar in-att
spektionsrätten enligt 3 9kap. § i fler fall i dag. Det skulle också kunnaän
diskuteras det kan motiverat med uttrycklig för länsstyrelsenrättom vara en

omhänderta föremål for vanvård.utsättsatt som
Utredningen har dock för nuvarande och tillsynsbe-stannat att ansvars-

stämmelser förtydligande ändring i 18 § inteutöver behöver ändrasen- -
de på godtagbart täckersätt och tillsynsfrågan vadävenutan att ett ansvars-

gäller lösa föremål.
181



SOU 1995: 128

För samarbete kring föremålens tillsyn och vård talar skydds-ett gott att
åtagandet vad gäller lösöre har uppstått frivilligt från sida. Det vik-ägarens är
tigt tillsynen också får stödjande innebörd i formatt expertgenom-en av en
gång byggnader och föremål för konstatera skador och vårdbehov. Omattav
länsstyrelsens arbete sker detta kan det ocksåsätt villig-ägaresuppmuntra
het på sig vidare skydd för lösöre.att ta ett

Ersättnings- och inlösensjfrâgor

Att utredningens förslag förutsätter medgivandeägarens det givetvisgör
överflödigt några ersättningskonsekvenser.överväga Inte heller kan detatt
förutsättas någon inlösensituation behöver regleras i vad lösöreatt avser som
omfattas skyddsföreskrifter. Det inte teoretiskt tänkbartär ägareav attens en

byggnadsminnesförklaring hans fasta egendom skulleattsom anser en av
medföra synnerligt för användningen fastigheten, medan han däremotmen av
skulle medge lösöreskydd. Det finns därför inte heller anledning uppehållaatt
sig vid frågor hur inlösenersättning för lösöre skulle beräknas, in-om en om
lösen skulle påfordras ägaren.av

Däremot kan inlösenmöjligheterövervägas tillräckliga.ärstatensom egna
Expropriationslagen omfattar endast fast egendom och särskilda rättigheter.
Vid expropriation byggnadsminne enligt 2 kap. 8 § expropriations-etten av
lagen 1972:719 skulle därför lösöret inte kunna förvärvas tvångsvis. Denna
fråga får dock ha så liten praktisk betydelse utredningen lämnar denattanses

vidare ställningstagande. Frågan inlösen lösöre i frdei-utan om m.m. av
kommiss behandlas i avsnitt 5.5.3.separat

Lagteknisk lösning

Skyddsbeslut i fråga rörliga inventarier till byggnad eller anläggningom en
får ibland aktuellt komplement till byggnadsminnesförklaring.ettses som en
Det inte fråga självständig byggnadsminnesförklaringär inventa-om en av
riema. Därför fordras det inte heller inventariema i sig skall bedömasatt som
kulturhistoriskt synnerligen märkliga, det kriteriet gäller byggnadsminnetutan

helhet, inbegripet inventariema. I praktiken kommer märklighetsbe-som
dömnin fortsättningsvis i förstaäven hand byggnaden ellerattgen avse an-
läggningen sådan, fall där bevarade inventarier kan avgörandesom men vara
för bedömningen helheten givetvis tänkbaraärav

Regleringen i detalj hur byggnadsminne vårdas och underhålls ochettav
vilka ändringar inte kan tillåtas särskild prövning skerutansom genom

särskiltskyddsföreskriftema utfärdas för varje byggnadsminne. Det ärsom
därför följdriktigt inventarieskyddet iäven skyddsföreskriftemaatt tas upp
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grundenDen lagliga bör föreskrivas i 3 kap. 2 § KML andraett nyttsom
stycke följande lydelse:av

Lösöre väsentligen bidrar till byggnadsminnes kulturhistoriskaettsom
värde fdr också skyddas förtecknas skyddsföreskrifterna.i Detattgenom
skall därvid sådant lösöre skall förvaras, hur det skall underhål-anges var
las och vilka fåri avseenden det inte ändras.

Termen lösöre används för dessa föremål från sådanaavgränsa före-att
mål i egenskap tillbehör till byggnad eller fastighet fast egendomärsom av en
och därmed redan i dag kan skyddas, så erfordras ägarenssom utanom
medgivande.

Paragrafens nuvarande andra stycke flyttas och blir tredje stycke. Detett
förhållandet skyddsföreskrifter för inventarier inte får utfärdas inteatt om

sitt medgivandeägaren uttrycks lämpligen i andra stycke till 3gett ett nytt

Om skyddsföreskrifterna skall sådant §omfatta Iösöre i 2 andrasom avses
stycket fordras samtycke ägaren.av

En ytterligare ändring i 3 kap. bör för tydlighets skull införas i 18 § första
stycket 1.:

...i strid med meddelade skyddsföreskrifter river eller på för-sättannat
byggnadsminne med förekommandestör lösöre eller ändrar detett utan

tillstånd enligt 14 § eller iakttagande villkor för sådant tillstånd el-utan av
ler...

5.3 Förvaltningsfonner för främja sammanhållnaatt

kulturegendomar

Utredningen diskuterar i detta avsnitt, lägga fram förslag, olikautan att
förvaltningsformer för främja långsiktigt bevarande. Den stiftel-att nya
selagstiftningens krav och hur de kan tillgodoses i bevarandesyfte ana-
lyseras. Sammanhållande egendom kan åstadkommas på flera Isätt.av
de fall ligger på enskild det givetvisägare denneäransvaret en som av-

vilka förvaltningsformergör används, lösningarna kan behö-som men
kompletteras byggnadsminnesförklaringmed eller kommunala beva-va

randebeslut. Särskilda för bevaiandeinsatser diskuteras och vissaorgan
exempel beskrivs.

En redan vanlig form för förvaltning kulturegendomar stiftelser. Ut-ärav
redningen förvaltning vissa kultunniljöer anförde SOU 1991:64om av

124:s.
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överförafaktiskt utvecklasDen metod skulle kunna är attrentsom
syfte just långsiktigt säkra vårdenegendomen till stiftelse, är atten vars

kulturhistoriska värdena.och bevarandet deav
eftersom det innebärinom familjsläkt mycket drastisktDetta är ettett steg,

uppgivande äganderätten och därmed arvsrätten.av
över till sådan stiftelse skulleSkälen för familj föra egendomenatten en

miljöfinner det enda bevara dennärmast är sättet attatt att manvara man
miljö vari familjetraditionen består.har stark önskan bevara; denatt

ordningföregående utredningen tänkte sig således där kulturegen-Den en
överföras till stiftelser, vilka förhandlas fram mellan ochdomen skulle ägarna

utifrån intressen har majoritet iregeringen grundmodell där allmänna sty-en
långsiktig nyttjanderätt stiftelsenrelsen, ägarfamiljen behåller gentemoten

kvalificerad kul-befriad från skatt grund den bedriveroch denna är attav
turrniljövård.

förvärvstillstånd enligt jord-Lösningen förutsatte stiftelsen kan beviljasatt
tillstånd enligt § bl.a.forvänslagen 1979:230. Sådant kan 5 sär-ges om

orimligt antagandeföreligger och förefaller inte någotskilda skäl det attsom
skäl förgodkänd stiftelselösning skulleregeringen accepteras ettsomen av

förvärvstillstånd.
också kvalificerad kulturrniljövårdLösningen förutsatte accepterasatt som

skattebefrielse. föreningsskattekommittén i sittskäl för Stiftelse- och tarett
Översyn förnyligen publicerade betänkande SOU 1995:63 skattereglemaav

sina direktiv avstånd frånstiftelser och ideella föreningar i enlighet med- -
för stiftelserpå utvidga de ändamål enligt nuvarande reglertankar att avsom

skattefriheten till främjandedet slag här kan fråga knyter av ve-som vara om
iUtredningen anför kulturrninnesvård redan inrymstenskaplig forskning. att

med något undantagvad hänförs till vetenskaplig forskning och att-som -
gränsdragningsproblem vid denbegreppet sådant inte orsakat störresom

praktiska tillämpningen.
kommittén anför föreslår beträffande stiftel-Betydelsen vad i övrigt ochav

emellertid erinrasebeskattningen diskuteras utredning villskall Dennasenare.
avsnitt 5.1.2, nämligen det inte framstårutgångspunkterna i att som me-om

skatteförluster.ningsfullt förorda lösningar medför svårberäkneligaatt som
vidgad generell skattebefiiel-Utredningen vill därför inte föra förslaget om en

för stiftelser förvaltar kulturegendomar vidare. Det kan dockochägerse som
direktfinnas åtgärder skatteområdet har begränsad ochandra som en mer

riktad effekt. Till denna fråga återkommer utredningen också i det följande.
självklaraInledningsvis finns också skäl påpeka det i och för sig attatt

kulturegendomar har bärkraft företag i det längsta får fungerasom egen som
offentlig inblandning i förvaltningen. företaget ägarmässigt skallAttutan

hållas samlat hand skall inte självändamål, bara eftersträvasett utanen vara
förutsättning för långsiktiga där detdet egendomens bevarande ellernär är en

finns specifikt kulturrninnesvärde i ägarförhållandena.ett
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Det finns samägda kulturegendomar där bevarandeuppgifter klaras utan
problem. Bolagsformer kan också ändamålsenliga antalet blinär ägarevara
för för effektiv förvaltning skall kunna åstadkommas direkt inomston att en

Ävenägarlcretsen. foreningsfonnen används med framgång vid förvaltning
del kulturegendomar, låt sådana egendomar drivs ideelltattav en vara mer av

intresse ekonomiskt. Men bolags- och föreningsforrnen kännetecknasän av
inte finnsdet något offentligt inflytande verksamhetsformer ochöverattav

förvaltningsinriktning. Egendomens samlade bevarande kan då inte anses
långsiktigt säkerställt, dess fysiska bevarande inte säkerställtshar påom an-

byggnadsminnesforklaring eller bevarandebeslutsätt,nat t.ex. genom genom
enligt PBL.

Statens uppgift bör ändå inte generellt förespråka fleraeller för-attvara en
valtningsformer, verka för de värdefullare egendomarna på långutan att att
sikt kan leva vidare samlade egendomar uppoffringar kultur-utan attsom av

Ägarenhistoriska värden skall behöva ske. eller ägarformen i dettaär sam-
manhang mindre viktig fråga, det också kan ligga kulturhisto-även etten om
riskt värde i ägarkontinuitet. Utredningen sin uppgift sökaatten ser som
identifiera antal konkret föreliggande problem och formulera relativt snävaett
lösningar, i första hand själv bör undersöka lämpligheten förägarnasom av
sina egendomars vidkommande. lösningarDessa kan kombineras med små
doser ekonomisk stimulans, i huvudsak inom För nuvarande statligtav ramen
engagemang.

viktigtDet stimulanssystemet utformas så det framstårär attrak-att att som
tivt för själva välja dessa lösningar.ägarna Först det i uppsplittringenatt om

kulturegendomar finns antydda problem inte själva behärskar,ägarnaav som
finns det anledning för använda ingripande metoder. Somstaten att mer en

statlig möjlighet säkerställa egendomarnas kulturella finnsvärdenyttersta att
redan i dag möjligheten expropriera. Denna har endast i någrautvägatt ensta-
ka fall i Sverige, den behöver inte så resurskrävande ianvänts men vara som
förstone kan förmodas. många,I särskilt engelskspråkiga länder används ett

med s.k. revolving funds, förvärvar kulturegendo-system momentantsom
för ibland efter upprustning i regi sälja vidare till privataatt-mar egen nya-

intressenter. Den offentliga kapitalbindningen i förvaltningen kulturegen-av
domar påkan detta hållas på måttlig nivå.sätt en

Direktiven dock anledning särskilt belysa frågan överföringattger om av
kulturegendom till stiftelser och utredningen inleder med stiftel-analysen av
selagens regler.

185



SOU 1995: 128

5.3.1 Kulturegendomar stiftelseförvaltningunder

Stiftelselagen 1994:1220 gäller från januaril 1996 försom anger ramarna
nybildning stiftelser föroch deras förvaltning. Stiftelser skall fungeraav som
väl för bevarande kulturegendom ställs enligt den lagen inför följandeav nya
förutsättningar.

F ormc-genIaet3b&#39;eifc&#39;-‘ring

1 2 §I kap. stiftelselagen stiftelse bildas egendomatt attanges en genom av-
skiljs för varaktigt förvaltas självständig förmögenhet för be-att ettsom en

ändamål. S.k. reversstiftelserstämt godtas inte enligt den lagen, dvs.nya
stiftelsens enda tillgång får inte fordran på stiftaren själv.vara en

Om det frånredan början framstår klart stiftelsens förmögenhetattsom
enbart kulturegendom den avskilts stiftelseutgör inteatten som, genom som
kan eller omvandlas i likvida medel eller på grund kulturhisto-generera av
riska överkostnader inte kan förvaltas så den blir självbärande, uppståratt
problem med uppfylla kravet på varaktigt ändamål. Någon offentlig för-att
handskontroll avseende dessa förhållanden förekommer visserligen inte, men
det uppenbart stiftelselösning inte ekonomisktär livskraftigär överatt en som

längre tid inte tjänar något hållbart bevarandesyfte.en
Å andra sidan innebär just detta stiftelse bildats för bevarande-att etten

ändamål det finns stark och långsiktigt syftande bevarandevilja, ochatt en
därmed medel lättare kan kanaliseras till bevarandet stiftelse inteänatt om en
bildats. Vid bedömningen stiftelse bildad för varaktigt ändamålär ettom en
får dock inte hänsyn till löften framtida tillskott. Lagens krav påtas om ga-
rantier för varaktighet ändå inte särskilt högt ställda. Somär exempel på fall
där kravet på varaktighet inte uppfylls föreskrifter innebär attanges som
verksamhet endast kan bedrivas under kortare tid, två eller årt.ex. treen
prop. 199394:9 106. Om stiftelsens ändamål bevarande och förvalt-ärs.
ning kulturegendom åtminstone har viss avkastning borde där-av en som en

Åmed det formella varaktighetskravet inte något problem. andra si-stortvara
dan finns det inte någon anledning från bevarandesynpunkt verka för stif-att
telsebildningar kan uppstå i samband med olönsam del iattsom t.ex.en en
godsförvaltning avskiljs. Att tärande del avskärs från närande kanen en

upphov till sådana anslagsberoende konstruktioner stiftelselagenge som nu-
inte erkänner stiftelser.mera som

En stiftelse bedriver näringsverksamhet enligt kap. stiftelselagen7ärsom
likvidationsskyldig stiftelsekapitalet förbrukatnär eller utmätningär skett utan
resultat. Varken sådan stiftelse eller stiftelse inte bedriver närings-en en som
verksamhet kan heller undgå konkurs och upplösning skulderna intenär
längre kan betalas.
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förvaltningEn kulturegendom i stiftelseforrn därför inteär möjligav nären
verksamheten beroendeär kontinuerliga tillskott. Utredningen verk-av om
samheter beroende statligtär stöd föreslår i konsekvens härmed i be-som av
tänkandena SOU 1994: 147 Former för statlig verksamhet och SOU
1995:93 Omprövning statliga åtaganden och kommunerna skallatt statenav
avveckla sina i de s.k. anslagsstiftelsema och den verksamhetengagemang att
sådana stiftelser i dag bedriver principiellt bör drivas i myndighetsform, ak-
tiebolagsform eller ideell förening. I principiell överenstämmelse medsom ut-
redningens förslag har regeringen l99596:61 föreslagit riksda-genom prop.

godkänna riktlinjer för verksamhetsforrner för statligatt verksamhet.gen
Endast och kommunernas kulturegendomar kan förvaltasstatens iegna

myndighetsforrn. För övrig egendom framstår således bolagsformen och för-
eningsformen de enda realistiska driften beroende kontinuerligaärsom om av
tillskott. Garantier för tillskott fråga fårär lösas särskilda avtalen som genom

Äveneller beslut. egendomens långsiktiga bevarande får i detta fall regleras
avtal, eller skyddsföresluifter enligt kulturminneslagen.genom genom

I den mån kulturegendomsstiftelser bör bildas med någon form statligtav
framstår det nödvändigt dessa redan från början försesengagemang attsom

med förmögenhet sådan och storlek stiftelsen kan självbärande.artav att vara
Detta utesluter inte i dessa falläven bör kunna bidra med insatsatt staten en

normal i andraär bevarandesarnmanhang, med byggnadsvårdsbi-som t.ex.
drag för renoverings-större eller restaureringsinsatser tillfällig natur.av

Det kan alltså inte främmande för kulturegendomsstiftelse drivavara en att
näringsverksamhet, antingen denna bedrivs på kulturegendomen själv, som
fallet i regel på slottenär och herrgårdar-na, eller i någon formannan som ger
tillskott till kulturegendomen. Krapperupstiftelsen exempel påär stiftel-ett en

med sådan kompletterande ekonomisk bas och självbärande.ärse en som

Stiftelsens ändamål

förhållandeI till bevarandet kulturegendomen kan stiftelse utformasav en
olika och ställa olika funktioner i Stiftelseförordnandet kancentrum. styra
detta på rad olika sätt:en i

Binda förmögenhet tillförsäkrar kulturegendomen långsiktigten som en-
rimlig ekonomi för vård. Egendomen behöver inte ingå i stiftelsen.
Garantera egendomens långsiktiga vård och sådan verksamhet-
vetenskap1ig forskning, skattefrihet kan erhållas.att
Garantera kulturhistoriskt riktigt bevarandeett stadgarnaattgenom- anger

egendomen inte får delas eller splittras, och på vilketatt den skall be-sätt
varas.
Garantera kulturhistoriskt riktigt bevarande lämpligett expertisattgenom——
knyts till stiftelsens styrelse.
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och andraknyta stiftarefinansiering bevarandeUnderlätta attett genomav-
långsiktig förmågaintresse ochha långsiktigttill sig kan attantassom

stödja bevarande.ekonomiskt ett

motstridigadessa får då inteandra ändamål,Stiftelsen kan ha varamen
ändamålutformas såskattefrihet inteoch i frågabevarandemålet, att somom

enskild eller släkt.ingår,omöjliggör skattefrihet attt.ex. persongynna

stadgarStiftelsens

stiftelsen skallpå innehåll förkulturminnesvårdens kravVilka är att anses
stiftelseförordnandet skallsätt Avpå godtagbartlåsa in egendomen ett

egendo-naturligtvis önskemålframgå.kulturrninnesvårdssyftet Det attett
möjligti de delar dettabyggnadsminnesförklaring ärskyddas genommen

fun-hanteringen följaförenklarutformning. Detmed hänsyn till lagens att ett
byggnadsminne ochinte skyddasOm egendomengerande regelsystem. som

önskadeskyddet och denenligt PBL, börplanbestämmelserinte heller genom
till stif-skötselregler knytsskydds- ochvården preciserade somgenomvara

stadgar.telsens
Även allvarligastiftelsen får såegendomenskall hända medvad omsom

överlå-Ettmåste ske behöverlikvidation övervägas.ekonomiska problem att
visserligenviss egendom kanutmätningsförbud förintecknings- ochtelse-,

sådant förbud tordestiftelseförordnandet. Verkanin iskrivas attett varaav
skallstiftelseomfattar inte kan Enförbudetden egendom utmätas. somsom

fri från betalnings-torde dock inteefter konkursfortsätta sin verksamhet vara
utmätningsför-överlåtelse- ellerskulder, varförskyldighet för kvarvarande

varvidpermutationavveckling krävertämligen illusoriskt. Enbudet kan vara
möjligt skall tillgodoses.ändamål så långt detstiftelsens är

Ändring stadgarnaav

Ända-stiftelsens ändamål.innehålla uppgifterStiftelseförordnandet skall om
Ändringdestinatärskrets.verksamhetsföremål ochindelas i syfte,målet kan

Kammarkollegiet enligt regler-godkännandeändamål kräverstiftelsens avav
permutation.förna

skyddsföreskrifter förbestämmelserOm stadgarna skall innehålla typenav
frånönskemål eventuellasåledesbyggnadsminne kommer avstegett om

godkännande enligt reglernaKammarkollegietsbestämmelser krävadessa att
syftar tillbestämmelserEftersom det frågaför permutation. är attsomom

Kammarkollegiet ibörkulturhistoriska värde,upprätthålla egendomens
expertmyndighet.kulturhistoriskperrnutationsärendet höra länsstyrelsen som

omständigheterinPrövningen kan härigenom komma vägaatt somsamma
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gäller för sådan ändring byggnadsminne, får medges länsstyrelsenav som av
det finns särskilda skäl.om

Stzftarens päförordnandetkrav

Stiftaren kan i vissa fall vilja utforma förordnandet så han kan behålla såatt
mycket inflytande förenligt medär önskan uppnå maximala förmånersom att
för stiftelsens förvaltning, skattefrihet, bidrag stiftelsen för denutan attm.m.
skull blir sådan familjestiftelse inrättad endast till förmån för bestämda fy-en
siska stiftelselagen endast i begränsad grad tillämplig för.är Ettpersoner som
viktigt intresse för stiftaren kan balansera och fördela släktens infly-attvara
tande på rättvist och tillförsäkrasätt, den möjlighetett bebo och besökaatt att
egendomen.

Det måste också naturligt stiftaren ställer krav på vissaattanses motpresta-
tioner från det allmänna intressen stiftelsen tjänar, subventionervars t.ex. av
något slag på något bekräftarsätt det allmänna erkänner det ömsesidi-som att

intresset stiftelsen kommer till stånd.attga av
Det blir här fråga balansgång mellan stiftamas intressen och allmän-om en
intressen, balansgång kan komma resultera i olika lösningarna ien attsom

specifika fall.

Tillsyn

Genom länsstyrelsen tillsynsmyndighet bådeär enligtatt 9 kap. stiftelselagen
och finnsKML goda förutsättningar tillgodose eller administrera denatt även
kulturminnesvårdande tillsyn bör förekomma för stiftelse harsom en ut-som
talat kulturminnesvårdande mål.

Exempel: K rapperup

Krapperup fideikommiss inom släkten Gyllenstierna till 1967 då stif-var en
telse bildades gåvobrev från släktens huvudman, friherre Gustaf Gyl-genom
lenstierna. Gåvobrevet utfärdades med förbehåll för stiftelsen skulleatt vara
befriad från gåvoskatt den skulle begränsat skattskyldig.samt att vara

Stiftelsens ändamål främja barnsär och ungdoms vård fostran,ochatt
lämna understöd behövande ålderstigna sjuka och lytta främjasamt att ve-
tenskaplig forskning. Uttryckligen högst 10 %sägs avkastningen fåratt av

medlemmar släkten Gyllenstierna. Av förordnandet framgårgagna vidareav
egendomen inte får försäljas, och huratt egendomen innefattande park,anges

borg och inventarier skall vårdas och detta skall ske under erforderlig sak-att
kunskap. Vissa särskilt angivna interiörer skall behållas i huvudsak oför-
ändrade med inventarier och samlingar. 189
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tvåfemförordnandetbestår enligtstyrelseStiftelsens varavpersonerav
SkånesHelsingborg,banken iEnskildaSkandinaviskasläkten.företräder

varsin styrelse-skall haLundsällskapet iFysiograñskajordägarforbund och
ledamot.

beskriverstiftelseurkundenstiftelsedärexempelKrapperup är nogaett
underskall skeförvaltningenocksåstårbevaras. Därskallegendomenhur att

företrädd i styrelsen.finns inteexpertisformellexpertis,medverkan menav
mkr70förmögenhet ca utöveravsevärdKrapperupstiftelsen har en

ändamålför sittverka ärförmågainventarier. Dessochfastigheter att
ändamålstiftelsensförmkr1-1,5storleksordningen avsättsavhängigt detta. I

egendomen.vårdenårligen utöver av

stödstiftelsealternativ:Ett5.3.2

ägarfamiljelleraktuellt forundantagsfall ägare attidet endastSannolikt är en
stif-tillkulturegendomvinstgivandesjälvbärande elleröverföra ent.o.m.en

familjestiftelsebildaanledninghasäkertvissa fall kan ägaretelse. I att enen
destinatä-särskildaellerägarkretsenfrämjafortsättningsvissyftemed ävenatt

kultur-bevaraägnadvälfamiljestiftelseNaturligtvis kan attäven varaenrer.
kulturmiljövårdenförföreträdaremöjligtocksåoch detegendomen är somatt

bidraråd ellervärdefullatillförastyrelse kanstiftelsesi sådanerbjuds delta en
Även eller in-säljasinte fåregendomenföreskrivashär kanandra sätt. att

egendomen.intecknasälja ellerförpermutationalltiddåkrävstecknas. Det att
stiftelsen.upplösaändamålet ellerför ändrapermutationalltidkrävsVidare att

förpermutationalltidocksåverksamhetsföremålet krävs attegendomenUtgör
stiftelseför-iförsäljningsförbuddirektfinnsintedetsälja denna även ettom

släkt ellersyftesittutesluterFamiljestiftelsenordnandet. att gynna engenom
skattefördelar.företräder släkten,styrelsemajoritetenfamilj, och attgenom

stiftelse kantillkulturegendomensjälvaföraalternativ till överEtt enatt
istiftelsefonn föristödorganisation, attbyggadock t.ex.enatt uppvara

kultur-kostnadstungförvaltningenförtillskottsresurserskapadenna enav
Insamlingsstiftelser, be-stiftelselagen,i 11 kap. ärreglerasegendom. som

bildas,detillräcklig kapitalbas näravskiljandefrån kravetfriade menenav
huvudformeni sätti övrigtoch skötsförvaltas avstort sett somsamma

stiftelser.fömiögenhetsägande

GrönsööExempel:

stödstiftelseinte barastiftelseexempel är utanintressantEtt ensomen
Kul-Grönsööregiibevarandeinsatserväsentliga ärfullgördessutom egen

Enköping,Upplandligger iherrgård näraGrönsööStiftelse.turhistoriska
190



Kulturegendomar

och synnerligenär välbevarad herrgårdsmiljö med parken och lösöre högav
Ägarkretsenklass. har här behållit huvudägarskapet och kontrollen över

godsets fasta egendom aktiebolag, Grönsöö Säteri AB, iett vilketgenom
stiftelsenäven aktier.äger Genom regler hembudsskyldighet i bolags-om

ordningen deär nuvarande aktieägarna tillförsälcrade fortsatta kontrollmöjlig-
heter.

Den lösa egendomen, de väl dokumenterade kulturhistoriska samlingarna
lösöre, har inte tillförts stiftelsen, aktiebolag,av AB Grönsööutan ett annat

Museum, i vilket stiftelsen minoritetspostäger aktier och där den fort-en av
kontrollen på motsvarandesatta sätt är garanterad hembudsklausul igenom en

bolagsordnin Stiftelsen har dock i avseende avgörande inflytandeett ett
över museiaktiebolaget; det fordras enigt beslut vid bolagsstämma därett en
samtliga aktieägare företrädda förär avyttring kulturhistoriskt värdefullav
egendom.

Stiftelsens ändamål är förvaltning gåvor tillatt stiftelsen främjagenom av
vetenskaplig forskning och kulturrninnesvård, i första hand kring Grönsöö
och i andra hand forskning och kulturrninnesvård nationellt intresse.annan av
Familjen har särställning i styrelsen två ledamöter ochen genom en sup-
pleant, inte majoritet, de ledamöter ochmen suppleant företrä-treom en som
der allmänna intressen förenar sig. De ledamöterna länsstyrelsen,tre utses av
länsmuseet Riksantikvarieämbetet.resp.

Skattemässigt har godtagits stiftelsen skall begränsat skattskyldigatt vara
till statlig inkomstskatt. Gåvor till stiftelsen fria från gåvoskatt.är

Grönsöömodellen innebär således ägarfamiljen två aktiebolagatt genom
behåller ägandet och förvaltningen jord- och skogsbruksrörelsen och deav
kulturhistoriska samlingarna. Stiftelsen har dock försäljningvetorätt mot ur
samlingarna. Herrgården och parken skyddadeär byggnadsminnen.som

Stiftelsen skall bygga kapital gåvor, har också iupp att ta emotgenom men
egenskap ägare l 500 B-aktier familjens 500 A-aktierav tillav mot rätt mot-
svarande andel i förekommande utdelningar från Grönsöö Säteri AB. Stiftel-

har det allmänna fått grundkapital, frånsen regeringen 200av 000ett kr och
från landstinget 200 000 kr. Dessutom har stiftelsen erhållit 500 000 kr från
Stiftelsen framtidens kultur.

Skattefriheten torde innebära stiftelsen kan lämna bidrag tillatt underhåll
vetenskapligt värdefulla delar egendomen.av Genom stödja forskningav att

bidrar stiftelsen också aktivt till bevarandearbetet med anknytning till
Grönsöö.

Det allmänna har således bidragit med betydande belopp till byggaett att
stödstiftelsen. Det sigrör engångsbeloppupp på detta sättom som ges en

långsiktig och stiftelsens skattefrihetnytta, ökat värde.genom Det kanettges
ifrågasättas inte ordinarie bidragsmedel i vissa situationerom med fördel
skulle kunna kanaliseras till stiftelser med bestämda och det allmännaav
uppmuntrade mål, disponeras för egendomens vårdatt och därmed samman-
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planeringlångsiktigleda tillskulle kunnasyften. Detta avhängande en mer
bidragsbyråkrati.minskadvårdinsatsema samt en

långsiktigt bevarandeförAktiebolag5.3.3

och för-ändamålvisstvidbundetstiftelseinteaktiebolag ettärEtt ensom
bolagsordningen1975:1385,aktiebolagslagendeinomfogar somramar
egendom. Ettoch sin fastakapitalsittsjälvstyrelsen överoch sätter un-upp
underställasskallbolagsordningñdeikommissaktiebolag rege-dantag är vars

intres-allmännadesäkerställahärmedSyftet ärgodkännande. attringens att
avveckling.ñdeikommissetseftertillvaratas ävenskall kunnasena

bestämmelserinbolagsordningenikanaktiebolag taI attgenomett man
bolagetaktier iöverlåtelsevidaktieägarnaförförmånhembudsplikt till avom

identitet.bolagetsbevaradärigenomochi ägarkretsenändringarförhindra
ochstyrelsenhurreglerinförabolagsordningen utsesiocksåkanMan om

Vidareförändras.inteverksamhetbolagetsförverkaindirektdärigenom att
viss egendomföröverlåtelseförbudreglerinnehållabolagsordningenkan om

i bolaget.
situatioibevarandesyftenangelägnatjänasålundakanAktiebolagsforrnen

fort-förlösningenbästadenkanägarskapetbreddandedå envaraett avner
medvetendockmåstearvskifte. Manvidförvaltning,samlad varaettt.ex.satt

för-aktiebolagetspåverkakanförhållanden lättekonomiskaändradeattom
relativt lättbolagsordningenireglerochsamladegendomenhållamåga attatt

ändras.kan
densåledesbörbevarandeproblemlångsiktigtskall lösabolagetOm ett
Denpåbyggnadsminne eller sätt.skyddas annategendomenförvaltade som
skallegendomskydda lösmöjligheten ävenföreslagnautredningen somattav

egendomenmöjligheternaökamiljön bör ettibyggnaden elleri attförvaras ge
ursprungliga ak-linje med deiocksåbörskydd. Dettalämpligt avvägt vara

skydd,långsiktigtuppnåviljaförmodasfårdå deintresse ver-etttieägarnas
generationer.flerakande över

långsiktigt bevarandeförening för5.3.4 Ideell

Åtskilliga före-ideellaredan i dagförvaltasochkulturegendomar ägs av
järnvägsmu-industriminnesföreningar,hembygdsföreningar,såsomningar,

förvaltningenilångsiktighetFöreningensmånga andra.ochseiföreningar
ändraskan lättStadgarnaekonomi.och dessstadgar,föreningensstyrs av
vanli-ekonominoch ärmedlemmar,föreningensmajoritetsbeslut avgenom

förhellerIntemedlemmarna.fråndettatillskott,årligaberoende ävenavgen
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ideell förening kan således långsiktighet egendomen inteen garanterasen om
lagligt skydd. Genom föreningen i sin verksamhet ofta ställer justett attges

vården och användningen sin kulturegendom i och medlemmarnacentrumav
stödjer föreningen just för detta ändamål finns det relativt trygghet ochstoren
långsiktighet i föreningsformen, denna långsiktighet inteäven tvingan-ärom
de.

5.3.5 Nationell stiftelse

Frågan inrättande nationell stiftelse för förvaltning kulturmiljöerom av en av
aktualiseras med viss regelbundenhet. Vanligen brukar hänvisa tillen man
National Trust och dess framgångsrika arbete i England sedan sekel. Inära ett
tider besparingar i fråga offentliga utgifter stärks önskan breddaav attom an-

för kultur och bevarande, bolagisering ochsvaret attgenom genom engagera
näringslivet i sponsoravtal. nationellEn stiftelse torde ha andra förutsätt-
ningar myndighetän attrahera intresse och kapital från näringslivet. Detatten
finns också rad uppgifter inte nödvändigtvis behöver skötasen som av myn-
digheter, med fördel kan läggas på andra huvudmän. Så-utan som typer av
lunda finns det skäl talar för inrättandet stiftelse eller organisa-som av en en
tion slag skulle kunna betydande för vissa kultur-annatav ta ettsom ansvar
egendomar.

Utredningen har framhållit det personliga för kulturegendomansvaret en
viktig förutsättning för dess bevarande. En egendom fårsom en som en mer

eller förvaltare förändrasägare med nödvändighet, dennaävenanonym om
förvaltare exemplariskt sakkunnigär och har tillgång till all tänkbar expertis.
Detta behöver inte fel. I vissa fall handlar det så värdenvara stora attom en
sådan förvaltning den riktiga. Egendomen iär bör viss mening bli Imuseum.
andra fall finns ingen naturlig förvaltare kvar; egendomen har små förutsätt-
ningar leva vidare potentiellt turistiskt besöksmålatt utom t.ex. som utan
några förutsättningar bära sina kostnader. Den svårighetenstörstaatt egna
kan finna eller uppfinna fungerande förvaltare. våraFör indus-attvara en- -
triminnen detta vanlig situation.är en

Det emellertid utredningensär uppfattning det i denna situationäven äratt
mycket viktigt söka huvudmän lokalt, eller i några fall regionalt. Det finnsatt
flera exempel framgångsrika sådana organisationer, mobiliserat lokalasom
krafter och lyckats få det frånstöd berörda kommuner, länsmyndighetersom
och företagäven behövs för driva kontinuerlig verksamhet.attav som en

En nationell stiftelse eller skulle enligt utredningens uppfatt-annat organ
ning ha sitt berättigande, således inte i första hand långsiktigtmen attgenom

och förvaltaäga egendom. En sådan uppgift kan i de fall det frågaär ettom
omfattande statligt ske i myndighetsform, Statensengagemang t.ex. genom
fastighetsverk. Stiftelsens främsta roll skulle på friare sätt änatt ettvara en 193
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bevarande kultur-medel förekonomiskamedarbetakanmyndighet göra av
förvalta. Deskall ochlångsiktigtbestånd ägabundet till detinte statenarvet,
med insam-skall arbetastiftelsenolikablirdå kan diskuterasformer omsom

diskutera kaninriktningarOlikastatsmedel.medmedel ellerlade att vara
projekt,olikaekonomiskt stöd tillkanalisera direktatt

restaurering,fastighetsförvaltning ochinomriskprojektbedrivaatt egna
utvecklingsverksamhetochforsknings-bedriva samtatt

marknadsföraochlevandegörainforrnationsverksamhet,bedrivaatt
kulturarvet.

fonduppbyggnad,påinriktadeller mindrekanVerksamheten ge-vara mer
och givare.näringsliv och andrafrånmedel typer sponsoreravnom

lämp-stiftelsen ellerjust dettabörverksamhetenCentralt i sättas att annan
annorlundaoch på sätt änfriarekanverksamhetsforrnlig ett myn-enagera

kul-medel för köpafonderadeanvändasnabbt kunnadighet. Att att ent.ex.
kunnalämpligtoch påtillfälle sättlämpligtsedan vidochturegendom ettett

långsiktigtegendomenskyddetsedan ärvidareegendomsälja denna tryg-av
kannormalt intemyndighetbevarandeinsatsaktivskulle som engat vara en

begränsadeutföras medkunnaskulleverksamhetgenomföra. sådanEn re-
tidsbegränsadmedförförsäljningmed följandeköpeftersom enettsurser

frågan ersättningspåverkandeeventuellalikviditetspåfrestning och om
ellerStiftelsensäljs vidare.egendomeninnanskyddsföreskrifter löses mot-

förvärva kunnaförutsättsförtroende dendetocksåskulle tasvarande genom
till denmedverkaden ochsedan skyddagåva föregendom attattemot somen

för bevaran-långsiktigtkanhuvudmanöverförs till ettta ansvarsomannan
dessadelsrestaureringsinsatserisigskulle kunnadet. Stiftelsen omengagera

också denelleregendomen, ärförmedlingeninaturligt led artenär avett av
dåbörallmänna. Detdetdirekta insatserståndtillinte kommerde utan avatt

då det inteinstitutionerochmyndigheterlokalasamförstånd medi fulltske
konkurrerande verksamhet,byggafrågabör utan snarare enatt uppomvara

skall själv-Stiftelsenutvecklandeexperimentell ochverksamhet natur.merav
finns.stödja där dedemorganisationer ochutnyttja lokalafallet --

frå-avhängigvårdinsatserbidrag till ärstiftelsen bör kunnaFrågan geom
tillanvändafå medelkan indiskuterade slagetdetstiftelse attavgan om en

fondmöjligt byggaOm detandrabidragsgivnin från ärän att upp enstaten.g
förroll dettaförmedlandefinnanäringslivet, ellerfrånmedel att ent.ex.av

ligger dockverksamhet. Det närmarefrämmandeinteändamål bör det vara en
olikaprojektkonkretariktas tillmedel hellresådanahandstill avattatt tro

slag.
detutvecklingssidanforsknings- och ärinformations,Slutligen vad gäller

parallelländamålsenligt byggameningutredningensenligtinte att or-upp en
utvecklaseller kannuvarande. Länsmuseernatill den ärganisation för detta

kapacitet och kompetensharinforrnationsorgan. Devälfungerandetill taatt
ochinformationutbildning,forskning,frågaprojekt iinitiativ till större om
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opinionsbildning inom kulturmiljöområdet. finansiärerDe finns inomsom
området dock otillräckliga. En nationell stiftelseär kan också ha sådan roll,en

det intebör primär uppgift. Det finns också ideella föreningarmen vara en
riksnivå naturligt bör ha sådan roll.som mer en

Några förebilder

Några på forvaltningslösningarexempel och på andra tillvara kultur-sätt att ta
egendomsintresset utanför myndighetssfaren följer nedan anspråk påutan att
de valda de framstående ellerär representativa.mest

Som påexempel revolving fund kan Historic Boston Incor-nämnasen
porated HBI. Denna association bildades 1960 kring konkret rivnings-ett
projekt i Bostons historiska stadskärna. Genom samla ihop änatt mer
100 000 dollar och anskaffa hyresgäst till bokhandelsbyggnad frånen en
1718 avsågs bli parkeringsgarage, lyckades intresseradeersatt ettsom av

läggamedborgare rädda byggnaden och grunden till den nuvarande verksam-
heten. Denna består i fungera privat till staden Bostonsatt partnersom en
Landmark Commission, har vissa planerings- och tillståndsbefogenhetersom
under Massachusetts lagstiftning. lånarHBI och insamlar medelstaten upp

tillhandahåller teknisk kompetens för bevarande hotade kulturbygg-samt av
affärsmässiganader. Man medverkar också med upplägg fastighets-av

transaktioner, vilka kan inkludera speciellt amerikansk juridisk konstruk-en
tion, s.k preservation Denna konstruktion innebär den villeasement. att som
bevara byggnad skaffar sig servitutslikande hindra rivningrätten atten av en
byggnad, vilken rättighet har verkan framtida förvärvare.även HBI kanmot
också köpa fastigheter för upprustning och vidareförsäljning. Den ursprung-
ligen räddade byggnaden har dock behållit och använder kontor förman som
verksamheten tillsammans med den hyresgäst då trädde till.som

Stiftelsen Norges Kulturarv tillkom 1993 Opland fylkeskommunemed
initiativtagare och stiftare. Avsikten stiftelsen skall utvecklas ochärsom att

Åttamedstiftare tillkomma, både offentliga och från näringslivet. kommuner,
två fylkeskommuner företagoch har hittills ingått medstiftare. Stiftel-tre som

förvaltar fond i startkapital fått 10 miljoner norska krsen en som av rege-
ringen. Målet fonden skallär omfatta 100 miljoner norska Stiftelsenkr.att
har vänförening. Stiftelsen har också bildat aktiebolag för kunna be-etten att
driva näringsverksamhet. Stiftelsen genomför enstaka vårdprojekt, bygger

vemesentralokala informationsinsatser.och framför allt Någongörupp
förvaltning förefalleregendom inte avsedd. Verksamheten har underav vara
1994 kostat drygt 2 miljoner norska kr, täckts med bidrag frånsom rege-
ringen och Oplands fylkeskommune. svårighetEn i uppbyggnaden har varit

fylkeskommunema inte ställt bidragsgivare och medstiftare i denatt upp som
omfattning förutsätts.som
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bevaring fommin-Foreningen till norske fortidsminders världens äldstaär
nesförening; 1994.den firade sitt lSO-årsjubileum Föreningen har 0007ca
medlemmar. sin huvuduppgift bedriva kulturrninnesinfonna-Den attser som
tion, första byggnadsvård,i hand bl.a. tidskrift. Ettatt utom genom ge en
årligt bidrag från Miljövemdepartementet med 1,9 miljoner stödjernorska kr
föreningens allmänna verksamhet. Föreningen och förvaltar 39 kultur-äger
egendomar, däribland flera norska stavkyrkoma, vilka någrade är storaav av
turistmål. Störst Borgund med 50 000 besökare år. Kostnaderna förär per
egendomsförvaltningen täcks inträdesavgifter och medel frångenom en

fond. får frånmindre Föreningen också statsbidrag Riksantikvaren för detta
ändamål, 1994 beviljades 500 000 norska kr till vård sju egendomar.ca av

organiserar engelska privata till histo-Historic Houses Association ägare
riska hus, främst herrgårdar, villor trädgårdar den storlekenäretc. attsom av
förvaltningen särskilt problem. Föreningen har rådgivande riktadär ett en

ekonomiska frågor, särskiltverksamhet till husägare i bådetekniska och och
ocksåsådant har med visning och försäkring Föreningen verkargöra.attsom

Årligenpåtryckare och opinionsbildare. ordnas för ochmässasom en varor
tjänster skilda slag. Föreningen har l 300 medlemmar, och vän-av ca en
förening med 10 000 medlemmar.ca

0, bygningsfredningsforeningen bildades 1978BYF den danska som en
ägaresammanslutning och förvaltare fredade byggnader, med syfte iavav

bibehållen skattebe-första hand tillvara ekonomiska intressen,ägarnasatt ta
frielse Föreningen har särställning i det den administrerar Forfald-etc. atten
per-år-systemet för skatteavdrag för fredade byggnader.

5.4 Statligt stöd

avsnitt diskuteras förI detta de skattevillkor gäller bevarandesom av
samlad kulturegendom, och de stödformer skulle kunna utvecklassom
i anslutning till dessa. Utredningen har ålagt sig restriktivitet,stor mer
med anledning ekonomiska stödåt-det läget övertygelseän attav av om
gärder med anknytning till skattesystemet inte lämpliga. viktigtDetär är

signalsystem till medborgarna inte innehåller motsägelser,att statens
och Skatteregler inte innehåller sådana inslag kan uppfattasatt som som
stridande förslagandra statliga mål. Ett det möjligtgörmot attsom
betala och gåvoskatt underhållsinsatser förav arvs- genom
kulturhistoriskt värdefull egendom läggs därför fram. Dessutom
föreslås bidrag enligt förordningen 1993:379 bidrag tillatt om
kulturmiljövård skall få tilllämnas vård inventarier omfattasav som av

byggnadsminnesförklaring.en

196



Kulturegendomar

5 14 Bostadsbeskattningen. .

I avsnitt 2.4.1 konstaterades riksdagen vid behandlingen de regler-att av nya
avdragsrätt för repärations- och underhållskostnader för mangårds-na om

byggnader uppförda före 1930 ochär 400 kvadratmeterär större änsom an-
övervägandena beträffande beskattningen denna bostädersett att typav av

borde föras vidare 199394:SkUl7 12 och 22. Det regeringensävens. var
uppfattning det angeläget återkomma till frågan hur skulleatt attvar om man
verka för bevarande kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom jordbruket,av

vid dettaäven tillfälle begränsade sig till den anförda reformen prop.om man
199394:91 19.s.

Den kritik förekommit de reglerna inriktad dels på detärmotsom attnya
finns mindre byggnader också borde omfattas avdragsrätt, dels påsom attav
avdragsrätten helt oberoende detär kulturhistoriskt riktiga åtgärderärav om

utförs, dels i någon mån ingen prövning har skett det kul-som att av- -
turhistoriska värdet den byggnad avdragsrätten Med andra ordav som avser.
har kriterierna alltför schablonmässiga, och inte träffarättansetts vara ansetts
den krets reformen avsedd för.var

Utredningen förståelsehar för kritiken. Samtidigt inser utredningen detatt
inte lätt hittaär förenar kulturhistorisk för-att ett system, nyttansom av en
prövning de åtgärder skall berättiga till avdrag med rimligt måttav som ett av
administrativ enkelhet. En tanke förordats bl.a. Utredningen för-som av om
valtningen vissa kultumiiljöer SOU 1991:64 160 alla byggnaderärav atts.

beskaffenhet bedömasär särskilt värdefulla enligt 3 kap. 12 §attsom av som
PBL skulle kvalificerade för avdrag. Det finns vissa skäl för sådanvara en
lösning. Då dessa byggnader inte får förvanskas måste underhållet ske på ett
visst inte alltid det billigaste.sätt, är Den överkostnad fastighetsäga-som som

därför måste underkasta sig kostnad för åtgärderär påfordrasren en som av
det allmänna. finnsDet emellertid svagheter i De byggnader ärsystemet. som
särskilt värdefulla enligt 3:12PBL har i allmänhet inte inventerats eller redo-
visats i några officiella register, och fall-till-fall-bedömning såären en pass
främmande uppgift för skattekontrollen den inte skulle möjligatt attvara ge-
nomföra inom för den årliga deklarationsgranskningen. Omfattningenramen

avdragsrätten, de sammanhängande administrativa problemen, detav samt
skattebortfall avdragsrätten skulle innebära intekan heller överblickas. Dess-

hindrar inte heller sådant kvalitetskrav fel åtgärder utförs,utom ett att sorts
olämpliga färg- eller andra byggnadsmaterial väljs, då ingent.ex. att kontroll

finns avdragsrätten utnyttjas för kulturmiljövårdande åtgärder.attav
En variant på denna tanke administrativtär hanterlig, ochsom mer som

inte skulle medföra svårberäknade konsekvenser begränsaärsamma att ut-
vidgningen avdragsrätten till endast sådana byggnader byggnads-ärav som
minnesförklarade. Därmed blir det klart avgränsad kategori byggnaderen

omfattas, och byggnader där skyldighet underhållaägarnassom en grupp att
och vårda byggnaderna på kulturhistoriskt korrekt, och i många fall kost-ett 197
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lösning skulle också hablivit fastställd. sådannadskrävande har Ensätt en
försignalerade ansvarstagandepositiv effekt därigenom det allmänna ettatt

kunna medföra ökad be-byggnader. skulle därmeddessa skyddade Den en
skyddade. kanfå sina byggnader Manredvillighet hos fastighetsägarna att

byggnadsminnen utveckladdessutom förutsätta ägareatt genom en merav
uppfattning vilkaofta har godkontakt med länsstyrelsentillsyn och en om

Även vissa in-väljas. denna tanke dockmaterial börmetoder och ärmotsom
intefinnas åtskilliga byggnader bygg-vändningar möjliga. tordeDet ärsom

har motsvarande kulturhis-for vilka det kan åberopas denadsminnen attmen
underhålli behovOckså sådana byggnader kantoriska värde. stortvara av

åtgärder utförasinte kommer avdrags-det kan befaras önskadeoch att utanatt
byggnader inte skulle få delomotiverat sådanakan framståDeträtt. attsom

bereddi andra sammanhangSkatteregler ärnär attstatenav gynnsamma
med byggnadsvårdsbidrag.stödja dem, t.ex.

beroendeavdragsrätten gjordeskunnaEn lösning skulle att avvaraannan
varit kulturhistorisktnedlagda kostnaderintyg från länsstyrelsen attett om

fördelen den lederkunna ha denlösning, skullemotiverade. Denna attsom
fastig-byggnadsvårdande expertisen ochtill dialog i förväg mellan denen

länsstyrelserna bereddaförutsätter emellertidhetsägama, är göra ettattatt an-
för konstatera detdeklarationstidpunktenbesiktningar varje år införtal att

övervägandenockså vissamodell kräverskall intygas. Denna närmaresom
haft skäl förlänsstyrelsen harhur inteägare avstyr-ettattanserom en som

skatteförfarandet.prövad inomsin uppfattningkande skall kunna få denna
tillräckligt bra på de frågorfunnitUtredningen sig inte ha mo-svar somanser

den.föranleder för kunna förordadellen att
alternativt för-lägga fram någotUtredningen sig därför inte kunnaanser

hållasFrågan bör dockundgå nackdelarna med nuvarandeslag för system.att
för vidare överväganden.öppen

Förmögenhetsbeskattningen5.4.2

Fi-formögenhetsbeskattning under arbete inomförEn reglerna äröversyn av
redovi-199495:25. avvaktan på detta arbetenansdepartementet prop. I att

inga synpunkter anföra.har utredningen attsas

gåvobeskattningen5.4.3 Arvs- och

dispensrättRegeringens

1941:416 gåvoskatt AGL innehåller dispensreglerLagen arvsskatt ochom
förutsättningar kan befria från ellerinnebär regeringen under vissaattsom198
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nedsätta och gåvoskatt. Bestämmelserna finns i § historisk57arvs- a sam-
ling, 57 § b fideikommiss m.m. i 58 § synnerliga skä1. Ensamt a ge-
nomgång regeringens dispensärenden vad gäller egendom med kulturhis-av
toriskt värde har gjorts avseende de tio åren.senaste

Under den undersökta tidsperioden har dispens enligt 57 § AGLa
historisk samling medgetts i fall. Alla ärendena stiftelser ellertre tre avser
ideella föreningar och har omfattat samlingmottagare arvetsom av arv, en
eller värdefull byggnad stiftelsen eller föreningen haft till uppgiften attsom
skydda och vårda, förmedel utföra vården. tvåI fallen harsamt att av egen-
domen i det sig Allmänna arysfondenrör be-testamenterats, ett om arv som
slutat avstå ifrån. fall harEtt avslagits, konstsamlingatt testamenteratsen som
och inte ha tillräckligt kulturhistoriskt värde.ansettssom

57 § b bl.a. arvsskatt inom ñdeikommiss, således i fall där för-ettavser
längning fideikommiss medges. Sådan skatt kan efterges eller nedsättasav

skattebetalningen skulle allmänt intresse kulturhistoriskäventyra ettom av
eller Bestämmelsen har inte tillämpats under tioårsperioden.art.annan

När det gäller 58 § synnerliga skäl finns endast fall med anknytningetta
till kulturhistoriskt värde, avstående från Allmänna arvsfonden fas-ett av en
tighet penningbelopp till hembygdsförening. Arvsskattebefrielsesamt en
medgavs.

Utredningens överväganden

Det ovannämnda översynsarbetet rörande förrnögenhetsbeskattningen torde
syfta till förändringar vad gäller och gåvobeskattningen förenklandeiarvs-
riktning. Med tanke beskattningen gåvor har särskild bety-att av an resp.
delse för möjligheterna hålla kulturegendom samlad vidatt en
generationsskiften och vid överföring egendom vill utredningen kraftigtav
betona och gåvoskattesystemen i framtiden måste så utformadeatt arvs- vara

de inte det starka allmänna intressetäventyrar bevaraatt attav
kulturegendomar. Trots den kommande vill utredningen ändåöversynen
redovisa vissa förslag för minska skattebelastningen för möjliggöra mindreatt
skadeverkningar på kulturegendom vid generationsskifte.

Utredningen förvaltningen vissa kulturmiljöer föreslog i sitt betän-om av
kande SOU 1991:64 160-161 fonderingssystem för arvsskatt:etts.

I vissa andra europeiska länder finns olika skattelindrin gällan-typer av g
de och gåvoskatt för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Storbri-Iarvs-
tannien finns dessutom innebär skatteförmåner för under-ett system som
hållsfonder byggs till förmån för kulturhistoriskt värdefulla mil-som upp
jöer. Enligt min mening borde kombinerar dessa olikaett system ty-som

skatteförmåner införas i Sverige. Systemet skulle innebäraper av att arvs-
gåvoskatt visserligen så återförs till egendomensägatas ut, attmen ge-
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i särskilt inrättad underhållsfond knu-beloppet får in äratt somennom
till egendomen.ten

förbehållas värdefullaskattefönnån bör enligt min mening deDenna mest
till egendomarobjekten och därför bara begränsad som rymmervara

måste ställas den centralabyggnadsminnesförklarade miljöer, där kravet att
omfattasherrgårdsmiljön huvudbyggnaden ingår bland detmed som av

i sambandSystemet bör arvsskattskyddsbestämmelsema. uttasavse som
månsådana miljöer eller gåvoskatt i denmed arvskiften avseende genera-

arvskiftet aktuellt. börgenomförs gåva innan Kravtionsskiftet ärsom
hållsplan i samband med be-uppställas på upprättande långsiktig underav

underhållsfond. böromvandling arvs-gåvoskatt till Manslut över-avom
underhållsfond återsådan kaninföra regelväga säger attatt som enen

inte följs och miljön därigenomtill skatt underhållsplanenomvandlas om
inomunderhåll försäljning sker egendomeninte får tillräckligt eller om av

generationsskiftets genomförande. Med den reglerviss tid från typen aven
under vissauppskjuten beskattningkan betraktassystemet somsom en

skattebefrielse.förutsättningar kan omvandlas till

underhållsfonder bör ske efter samråd medIanspråktagandet sådanaav
miljönde delargodkännande länsstyrelse och kunnaoch avse avav resp.

skyddsbestämmelsema.omfattas avsom

Förvaltning kulturegendomarsammanhållenEftersom hotet ty-mot en av
förefaller det ändamålsenligtsig till generationsskiften,piskt knyter attsett

aktualiseras just i denna situation. Detmildra den skattebelastningsöka som
syftar tillförbereda generationsskiften påfinns visserligen många sätt att som

gåvoskatt. kvarståralltför påkänning eller Detundvikaatt stor av arvs-en
förberedelser vissa fall inte har vidta-ändå dels sådanaproblem attettsom

skattesituation för de efterkommandegits med åtföljande somogynnsamma
står inför komplicerad för-påverka situationen ochsaknat möjlighet att nu en

egendomamavaltningsuppgift, dels också några de skyddsvärdaatt mestav
påfrestande.så skattebelastningen i absoluta tal blir mycketär stora attpass

belastning tillkommersärskilt den kumuleras med denDetta gäller om som
arvingar från egendomen.huvudarvinge skall lösa andrautom en

därför sin restriktiva inställning till urholka skat-Utredningen är atttrots-
lösning och gåvoskattförorda innebärberedd att atttesystemet arvs-en som-

kulturhistoriska överkostnader ii särskilda fall skall kunna förreserveras
underhållsåtgärder kulturegendom den skattskyldigesamband med somen

hitta lösning lätt administrera bådeDet gäller dock ärövertar. attatt en som
samtidigt tillgodoser behovetför myndigheterna och den enskilde och avsom

återställande beskattningsläget, de frigjorda medlen intekontroll och omav
används på sätt.avsett
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5.4.4 Utredningens förslag gåvoskattrörande ocharvs-

Anstånd skall få medges under högst tio år från skattens fastställande
med den eller gåvoskatt belöper sig på fast egendom äraxvs- som som
förklarad byggnadsminne enligt 3 kap. lagen 1988:950 kul-som om
turminnen eller enligt intyg länsstyrelsen i det län därm.m., som av

fastaden egendomen finns beskaffenhet enligtär nämnda lagattav
kunna bli byggnadsminnesförklarad. Ränta skall påtas ut
anståndsbeloppet. Den skattskyldige skall ha underrätt att
anståndstiden, dock högst gång år, få avräkna betalningen per som av
skatt och styrkta kostnaderränta for reparation och underhåll denav
fasta egendomen, länsstyrelsen intygar kostnaderna varitattom
kulturhistoriskt motiverade överkostnader. När anståndstiden har löpt

återstående skatt och förfallenär till betalning. Omränta den fastaut
egendomen dessförinnan övergått till den skattskyldigeägare änannan

det skattebeloppär och den återstår vid övergången,ränta eller densom
tidpunkt då bindande avtal överlåtelsen kom till stånd, förfallen tillom
betalning veckor efter övergån eller överlåtelsen.senast sex gen

Med viss blick på de modeller valts i Storbritannien finner utred-som
ningen lösningen bör sökas i med uppskov skattebetal-att ett system av
ningen. Arvsskatt skall visserligen i de flesta fall förskotteras dödsboettav
som måhända därefter upphör fungera, den egentliga skattskyldig-att men
heten åvilar arvingar eller med utgångspunkt i den lotttestamentstagare som
fastställts för dem. Man kan därför tänka sig modell där dödsboet eller denen
skattskyldige under vissa förutsättningar skulle kunna beviljas tidsbestämtett
anstånd med betalningen för lott i vilken det ingår på visst bestämdsätten en
kulturegendom.

I 55 § AGL finns regler anstånd i fall svårigheter för dödsboetom som av
tillgångar i likvidaomsätta medel det möjligt delaatt gör skatten tioatt upp

i undantagsfall 20 årliga betalningar. Den skattskyldige skall lämna ränte-en
löpande skuldförbindelse på beloppet och dessutom ställa nöjaktig säkerhet
om inte förvärvet nyttjanderätt.avser

Utredningen föreslår regel innebär den ellerärveratten som mottarsom
gåva egendom byggnadsminne, ellerär länsstyrelsen vidsom en som som en

särskild prövning finner kan bli föremål för byggnadsminnesförkla-
ringbyggnadsvårdsbidrag, skall kunna få anstånd med hela skattebeloppet
under tio år från skattens fastställande. Anstånd skall sökas hos beskatt-
ningsmyndigheten inom den tid i 55 § 3 AGL, dvs. inomsom anges mom.
fyra veckor från skattens fastställande.

När tiden för söka anstånd frågai arvsskatt går detatt sällanärutom mera
klart de skattskyldiga skall ha den egendom byggnads-ärvem av som som
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sin Om inte finns någotrninnesförklarad eller motsvarande lott. det testa-
skall ske inte heller någon bo-föreskriver hur lottläggningen ochmente som

förvär-arvskifte de skattskyldigadelning eller något som anger vem av som
anstånd.bör dödsboet få sökaanståndsgrundande egendomen,denvat om

vid proportionering behåll-Anståndsbeloppet bör vadmotsvara en avsom
Utredningen vill ibyggnadsminnet eller motsvarande.ningen belöper på

möj-det enligt § AGL finns särskildasammanhanget också erinra 17attom
skattskyldigafastställa skatten i situationer där deligheter till anstånd med att

åberopa handling visar hur boet delats.vill somen
skatten bör medföra skyldighetbeslut anstånd med betalningenEtt avom

enligt § 3 Skuldförbin-utfärda räntelöpande skuldförbindelse 55att mom.en
tioårsperioden kunnadärefter enligt utredningens mening underdelsen skall

för reparation och underhåll denbetalas styrkta kostnader egen-avav genom
periodenanstånd. mån dessa kostnader underdom berättigade till I densom

betalningsskyldig-för förbindelsen inkl. bortfalleruppgår till beloppet ränta,
avdragsgill från inkomstskat-Eftersom betalning arvsskatt inteheten. ärav

berättigarkommunalskattelagen [1928:370] inte hel-tepliktiga intäkter 20 §
situation till avdrag,underhållskostnader i dennaler reparations- eller oavsett

fastigheten.skattesituationen för den aktuellahur utser
skatt ochskall, för avräkningsbaraKostnaderna ränta,motatt varavara

bedömnings-länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall tillämpatillstyrkta sammaav
förordning 1993:379för byggnadsvårdsbidrag enligtkriterier gällersom

få gång året.bidrag kulturmiljövård. avräkning skalltill En göras en omom
återstående skattebelopp ochOm övergår till böregendomen ägare,ny

inte bodelning ochförfalla till betalning. börhuvudregel Däremotränta som
alltså inteägarbyte ochskifte dödsbo beviljats anståndi ettett som anses som

medföra anståndet förfaller.att
förfa-generationsskiften ibland sker successivtMed tanke att genom

medinnefattar gåva,och arvsskatteberäkningen skall ske hänsynranden som
till föregående gåvor, finner utredningen det motiverat motsvarandeatt ett

tillämpasanståndsförfarande skall på gåvoskatt.kunna även
åtföljandeföreslår anståndsmöjligheten medUtredningen den tänktaatt

bortfall in 55 § AGL:skatt 7etttasav som mom. av

får beskattningsmyndigheten ellerUtöver vad i I överrät-sägssom mom.
anständår från skattens fastställande medge med denunder högst tioten

pdgåvoskatt fördelning belöpereller vid proportionell sigarvs- som en
3 kap. lagenfast förklarad byggnadsminne enligtegendom ärsom som

enligt länsstyrelsen1988:950 kulturminnen eller intyg avsomom m.m.,
beskaflenhet enligtdet län där den fasta egendomen finnsi är attav

nämnda lag kunna bli byggnadsminnesfärklarad. Bestämmelserna om
3-6 skall tillämpliga.2 bestämmelserna iränta i samt varamom.mom.

anståndstiden, gångskattskyldige har under dock högstDen rätt att en per
år, kostnaderavräkna betalning skatt och styrkta förräntasom av repara-

underhålloch den fasta egendomen, länsstyrelsen intygartion attav om
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kostnaderna kulturhistorisktvarit motiverade överkostnader. När an-
ståndstiden återståendehar löpt skatt och förfallen tillär betalning.räntaut
Om den fasta övergåttegendomen dessförinnan till denägare änannan
skattskyldige det skattebelopp återstårär och den vidränta över-som
gången, eller den då bindande överlåtelsentidpunkt avtal kom tillom
stånd, förfallen till betalning övergångenveckor efter ellersenast sex
överlåtelsen.

Beslut anstånd kan överklagas, dock inte påvägrat sättom samma som
andra och gåvoskattebeslut 60enligt stöd 21 §med lagenutanarvs- av
1946:804 införande rättegångsbalken NJA 1989 526.om av nya s.

Förslaget grund för anstånd påverkar inte de nuvarande dispens-om en ny
reglerna i 57 och 58 §§ AGL. Som framgått lämnade redovisninga av ovan
har dispensmöjligheten hittills endast stiftelser och ideella föreningar.rört

5.4.5 Fastighetsbeskattningen

Riksdagen har under våren 1995 beslutat dels höja fastighetsskatten föratt
småhusenheter och hyreshusenheters bostadsdel från 1,5 % till %, dels1,7

återinföra skatt på hyreshusenheters kommersiella lokaldel med 1 %, delsatt
införa skatt på industrifastigheter med 0,5 % taxeringsvärdet, allt medatt av

verkan från det beskattningsår påbörjas juli 1995den 1 eller dvs.som senare,
ide flesta fall från den 1 januari 1995.

Förslag fastighetsbeskattning lantbruks- och skogsbruksenheter harom av
däremot inte genomförts. Situationen för de flesta kulturegendomartyper av
på landet sålunda oförändrad. Däremot skärps beskattningen för hyreshus,är
dvs. fastigheter med fler bostadslägenheter två.än

Stiftelse- föreningsskattekommitténoch hari sitt slutbetänkande SOU
Översyn1995:63 skattereglema för stiftelser ideellaoch föreningar lämnatav

förslag till reglering juridiskadessa fastighetsskatteförhållanden.av personers
De omständigheter föreslås leda till skattefrihet vid inkomstbeskattningensom

avsnitt 5.4.7 föreslåsse grunden för befrielse betala fastighets-utgöra att
skatt enligt viss regleringändrad i fastighetstaxeringslagen 1979:1152en
rörande skattefria fastigheter m.m.

Utredningen finner inte något förslaganledning till på detta område.

5.4.6 Mervärdesbeskattningen

frågaI mervärdesskatten kan de reglerna skattnoteras att uttagom nya om av
inom EU bör det attraktivt utomlands förvärva och tillgörautom attresp. mer
Sverige införa kulturföremål. Utredningen hälsar tillfredsställelse.detta med
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privatbostad enligt 21 § kommunalskattelagenomständighetenDen att en
sådan bostad därmednäringsverksamhet och innehavetaldrig kan ingå i av en

yrkesmässig verksamhet fundamentalt för denkan ansesinte heller ärsom
från dennamervärdesbeskatmingen. konstruera undantagsvenska Att ett

kulturhistoriskt värde bl.a.för vissa slag privatbostäder medprincip somav
lika svårt finnajordägareförbund föreslagit, skulleSveriges attvara som

inkomstbeskattningen, avsnitt 5.4.1. Utred-vidlämpliga avdragsregler se
avstå från denna uppgift.sig därför föranleddningen attanser

föreningsbeskattningenStiftelse-5.4.7 och

SOUavlämnade förslagföreningsskattekommitténs nyligenStiftelse- och
medskattefriheten för stiftelsernågon utvidgning1995:63 innebär inte av

skall åtnjuta in-sådana stiftelser kunnaanknytning till kulturegendom. För att
hittills syftetfordras enligt förslaget liksomskränkt skattskyldighet äratt att

att fullföljs intill åt-ändamål ocksåfrämja vetenskaplig forskning och detta
under femårsperiod.minstone 80 % avkastningen bedömd enav

precise-emellertid vissa förändringar ochKommitténs förslag innehåller
bedömningenvidfråga vilka inkomster skall medräknasringar i avsomom

löpandeförstås i sammanhang denfullföljdskravet. Med avkastning detta av-
vidrealisationsvinster uppstårkapitalkastningen på stiftelsens samt som
vidhittills inte beaktatskapital. Realisationsvinster haromplacering dettaav

alltså realisa-enligt förslaget skallbedömningen fullföljdskravet,av men
området beaktas.inom skattebefriadetionsvinster ligger detsom

kommitténs förslag nonnaltsålunda enligtkapitalavkastningen inräknasI
egentlig närings-realisationsvinsterinte inkomst löpande avkastning och av

skattepliktig.förhållandenvilken verksamhet under allaverksamhet, är
förstiftelsen bedriver näringsverksamhetEmellertid kan det tänkas attatt

ändamål dominerar näringsverk-främja skattebefriat ändamål och dettaattett
näringsverksamhet skallOckså sådan kvalificeradsamheten. överskottett av

uppfylls.inkl. realisationsvinster, SO-procentskravetskattebefriat omvara
i form gåvor och donationerSlutligen inte heller skattefria tillskottbör av

inte förstiftelsen avkastning, eftersom dessa normalttill görs attanses som
kapitalbas.stiftelsens löpande kostnader för stärka desstäcka utan att

endast förSom framgått 2.4.6 finns det stiftelser beskattasavsnitt somav
hänför till fastighet, de s.k.sådan inkomst näringsverksamhet sigsomav

de stiftel-föreslår begränsning antaletkatalogsubjekten. Kommittén en av av
[l947:576]§ 4 lagenpekas i den aktuella bestämmelsen 7utsom mom.ser

särskild dispens-statlig inkomstskatt, kompletterar förslaget med enom men
regeringenEnligt skall regeringen eller den myndighet be-regel. denna som

förkunna befria juridisk inte uppfyller kraven skatte-stämmer en person som
befrielse från skattskyldighet. skall kunna ske den juridiskaDet personenom204
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1 i sin verksamhet tillgodoser väsentligt allmänintresse, 2 intar sådanett en
särställning skattebefrielsen starkt önskvärd från allmän synpunkt ochäratt
3 befrielsen har väsentlig ekonomisk betydelse för den juridiskaom perso-

4 inte medföraoch kan snedvridning konkurrensen. Skattebe-antasnen av
frielsen skall kunna lämnas helt eller delvis för vissa inkomster och gälla
högst fem taxeringsår i följd.

Kulturarvsutredningen har anledning ställning till det tidigare försla-att ta
från Utredningen förvaltningen vissa kulturmiljöer generellget om av om en

Ävenskattebefrielse för stiftelser kvalificeradbedriver kulturmiljövåid.som
sådan skattebefrielse givetvis skulle kunna främja bevarandet kul-om en av

reglerpå direktturegendomar dagens med deras knytning tillsätt änett mer
forskningsinsatser, måste det dock konstateras begrepp kvalifice-att ett nytt
rad kulturmiljövår svårt på sådant skattefrihetenär avgränsa sättatt ett att
inte också kunnaskulle användas till perifera ändamål inom kulturmiljö-mer
vården eller till missbruk. Att inom den vanliga skattekontrollensrent ram av-

vilka stiftelser bedriver kvalificerad kulturmiljövård låter sig knap-göra som
Kontrollen sannoliktskulle behöva byggas med medverkangöra.past ut en

länsstyrelserna i och för sig tillsyn stiftelserden de bedriverav som genom av
borde ha möjlighet granska detta. Vad sådan medverkan skulle in-ävenatt en
nebära resursmässigt svårt kvantifiera, samtidigt sådant beroen-är att ettsom
de bedömning inte ingår i teknik vid skattegranskning.gängseexternav en

finnsDet dessutom viss risk för generell skattefrihet för kvalificeradatten en
kulturmiljövård skulle leda till de svårberäkneliga försvagningar skattein-av
täkterna kan innebära förslaget blir ogenomförbart.attsom

Mot bakgrund de direktiv Stiftelse-gällde för och föreningsskatte-av som
kommittén och dess nyligen avlämnade förslag till ytterligare preciseringar i
den ordning redan finnergäller, utredningen det inte möjligt föra denattsom
tidigare utredningens förslag vidare. Utredningen alltså stiftelseraccepterar att

skall främja kultuimiljövård på något måste idet sådana formersätt görasom
det också kan ändamålets främjande vetenskaplig forskning äratt attanses av

tillgodosett. -
Stiftelse- föreningsskattekommitténoch har emellertid lagt fram ett annat

förslag kan ha betydelse i sammanhanget, nämligen den beskrivnasom nyss
dispensregeln. Denna givetvis avsedd användas med restriktivitetär att stor
och med den for näringsidkande stiftelser starkt verkande inskränkningen att

Ändåkonkurrensen inte får snedvridas. finns det i denna bestämmelse ett
visst för i särskilda fall befria stiftelser och andra juridiskautrymme att per-

med ändamål förvalta kostnadskrävande kvalificerat allmänin-attsoner men
kulturegendomar från skatt helt eller delvis. Beslut dennatressanta artav som

fattas regeringen torde inte medföra några svårkontrollerade verkningar förav
skattesystemet i övrigt.

Dispensregeln skulle därför kunna användas instrument för iett attsom
vissa fall stimulera till stiftelsebildningar för förvaltning kulturegendomar.av
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ägareförefallerDet inte uteslutet eller ägarkrets står inför svårighe-att en som
med sammanhållandet införegendom generationsskifte skulleter ettav en

finnakunna dispensmöjligheten intressant.
En svaghet med den föreslagna dispensmöjligheten från det anlagdanu

perspektivet den tidsbegränsad till högst fem år. Stiftelse-är är och före-att
ningsskattekommittén har dock föreslagit regeln skall tolkas så dispensatt att
kan på nytt.ges

För besluta dispens torde regeringen ha anledning ställa krav påatt attom
bestämda motprestationer. Skattefriheten bör således vad gäller fast egendom
begränsas till sådan egendom skyddas enligt KML. Kanske bör ocksåsom
krävas, andragäller i del länder i motsvarande situation, egendo-attsom en

i någon omfattning hålls för allmänheten. Någon tvekan stif-öppenmen om
Ändamåltelsens mål får inte finnas. syftar till enskild släkt el-attsom gynna

ler får alltså inte förekomma, eller måste på betryggande sättperson ett av-
inom stiftelsen. Dock måste det, förgränsas stiftelseformen attraktivgöraatt

för stiftare och donatorer, och särskilt stiftelsen fungeraskallom som er-
sättning för avskaffat ñdeikommiss finnas möjlighet binda förvalt-ett att
ningen egendomen till släkt, och reglera förhållandena i övrigtatt ettav en
för släkten acceptabelt sätt.

5.4.8 Förslag bidrag kulturmiljövårdtillrörande

Förordningen 1993:379 bidrag till kulturmiljövård ändrasom genom
tillägg till 2 och §§ så5 bidrag får beviljas till vård sådant lösöreatt av

förtecknats i skyddsföreskrifter vid byggnadsminnesförklaring.som

Statens bidrag till vård kulturhistoriskt värdefulla byggnader regleras iav
förordning 1993:379 bidrag till kulturmiljövård. Bidrag till bygg-om
nadsvård får lämnas till kulturhistoriskt motiverade överkostnader det kanom

bebyggelsen kommer bevaras för framtiden 2-5 §§. Bidrag tillantas att att
vård och upprustning parker får utgå detta inte uttryckligen fram-ävenav om
går förordningen. Vård lösöre har normalt inte bidragsberättigadav ansettsav

i fråga kyrkliga inventarier.utom om
Bidragsmedel till byggnadsvård utgår två skilda dels till bo-ur ramar,

stadsbebyggelse och dels till byggnadsvård generellt. denUr senare ramen
får medel också beviljas till utredning, projektering information.och Bidrags-

finns utförligt refererat i avsnitt 2.5.1.systemet mer
Den utredningen föreslagna möjligheten skydda visst lösöre detgörav att

rimligt bidrag skall kunna utgå till vård sådant lösöre. Skyddat lösöreatt av
bör inte i bidragshänseende betraktas annorlunda inredning ellerän annan
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byggnadsdelar. Frågan vad kulturhistorisk överkostnad börandra ärom som
i förhållande till inskränkningar i föremålens användning och förva-vilkases

ring också vilka inskränkningar i användbarheten hos de skyddade ut-men
skyddsföreskriftema medför.rymmena

5.5 Fideikommiss

förbudFideikommissinstitutet strider det i dag etablerade synsättetmot om
förmån för icke födda, givet-träffa ekonomiska dispositioner till ochmot att

arvsprinciper. Frågan avveckling fidei-vis samhället godtagnamot avav om
kommissen har drivits sekelskiftet, först 1963 lagensedan antogsmen
1963:583 Fideikommiss förutsättningarna föravveckling som gavom av

målmedvetna avveckling dess. Enligt lagen be-den skett sedansom som
inne-skrivits i avsnitten 2.2, 3.2.5 och 3.3 inleds avvecklingen dennär som

hade ñdeikommisset vid lagens ikraftträdande avlider.

5.5.1 Fideikommissnämndens erfarenheter lagensav
tillämpning

Fideikommissnämnden hari skrivelse till regeringen 16 1994 överläm-mars
till utredningen 27 1994 synpunkter avvecklingslagennad oktober lämnat

och de möjligheter till kulturminnesintressena den erbjuder. Fidei-att ta vara
kommissnämndens erfarenheter de framförts i skrivelsen och under ut-som

sammanfattas i punkter.redningsarbetet kan följande

Bildande fideikommissaktiebolag tillämpats inte säk-har systemetav som-
egendom bevaras samlad.rat att

Inlösen samling aldrig i flera fall varit angeläget.har skett, dettrots attav-
Utan tillräckliga ekonomiska medel inlösensregler uddlösa.är

svårigheterFörstärkningen efterlevande makes medför ökadearvsrättav-
för generationsskifte.

fideikommiss stiftelse för fortsattTrots permutation till be-att etten av en-
ligger ñdeikommissets ursprungliga ändamål, framstår detvarande nära

osäkert sådan permutation står i överensstämmelse medsom om en av-
vecklingslagen. I fall innebär den ändring i arvingamas rättigheter.vart en
Nämnden ifrågasätter slutligen inte frivillig stiftelsebildningom genom-
ändring avvecklingslagen införas alternativ tillskulle ettav som av-en
veckling.

Utredningen skall enligt direktiven frågor tagits i Fi-deöverväga som upp
deikommissnämndens skrivelse.
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5.5.2 Nuläge

Enligt den utredningen på underlag Fideikommissnämndens register ut-av av
arbetade tabellbilagan, finns totalt 78 fideikommiss fortfarande kvar. Av
dessa 10 under avveckling. Antalet kvarvarande fideikommiss dock nå-ärär

osäkert. En del kan i själva verket hänföras till flera fideikommissurkun-got
der samregistrerats då de har efterträdare, och därför skallsom samma av-
vecklas samlat. kan till och med finnas fideikommissDet ännu ärsom

fideikommissokända. detta torde endast fallet för omfattarmen vara som
35kapital ocheller lösöre. Av de registrerade ñdeikommissen innehåller fast

i flesta fall flera jordegendomar, medan 3 inne-egendom, de eller endasten
håller stadsfastighet. 21 fideikommiss finns lösöre, de resterandeI medanen
22 endast omfattar kapital.

Åtskilliga fideikommiss omfattar kapitalde enbart lösöre eller harav som
tidigare också haft jordegendom eller fastighet, sedan fått till-en annan men
stånd sälja till efterträdaren eller till Detta kan ha inträffatdennaatt annan.

inledning till planerad aweckling, vanligast egendomenär attsom en en men
försäljningpenningplacering den önskade varförsämre änansetts som en

33 fideikommiss i består ocheller kapitalgodtagits. dag enbart lösöresom av
har sålunda ursprungligen omfattat fast egendom. åtta fall ingår i fidei-Iäven
kommisskapitalet aktier i fideikommissaktiebolag fast egendomägerett som

tidigare ingått fideikommisset. aktiebolagen har gått i konkurs.i Ettsom av
fideikommissaktiebolag fall har fideikom-Ytterligare finns, i dessasex men

fidei-missen avvecklats. fortsatta framställningen enbart sådanaDen avser
påverkas tillämp-kommiss där bevarandet kulturegendomen kan genomav

fast lösning avvecklingslagen, således fideikommiss i vilka ingår ellerav
egendom.

Kulturhistoriska värden kvarvarande fideikommissi

Kvarvarande fideikommiss med fast egendom, samlingar och lösöre med
utomordentligt kulturhistoriska värden Biby, B00, F uller2, Ko-ärstora

Övedskloster.berg, Sandemar, Sjöö, Trolle Ljungby och För dem torde
någon form aktiva åtgärder från det allmännas sida oundgängliga.av anses
Dessa fideikommiss sedan länge kända för sina framträdande värden. Deär

försetts med asterisk således redan i Fideikommissutred-utpekadessom
ningen 1959 värdefulla grund deras karaktärsbyggnader.som av

Stora återfinns åtskilliga övriga fideikommis-värden i de kvarvarandeav
Ävensåväl innefattande fastigheter enbart lösegendom. för mångasen, som

dessa kan det bli aktuellt med åtgärder för samladbevara egendomenattav
vid aweckling. fullständig inventering och dokumentationEn närmareen mer

ñdeikommissen och deras inventarier givetvis högst angelägenär attav ge-
nomföra, inte minst med hänsyn till de förändringar är vänta.attsom
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Östergötland fastigheten fideikommissaktiebolag,Sturefors i vad gällerär
fideikommissaktiebolag. harBystad i Närke hela egendomen Häroch i är

skinkulturhistoriska värdena intebolaget särskilt för deett att gras.ansvar
flera betydande kul-ñdeikommiss under avveckling harAv tiode ärsom

synnerligen kulturhis-Erstavik vid Saltsjöbaden harturhistoriskt värde. stora
skifta egendomen har inte lämnats.toriska Något tillståndvärden. ännuatt

bliansökt fideikommissförordnandet skallhar nyligenEfterträdaren attom
JohannishusStora värden finns också i ienligt 6 § avvecklingslagen.förlängt

i det falletvid Mariestad, visst lösöreBlekinge och Stora Ek även senareom
huvudsak skiftade.Södermanland och Segersjö i Närke isålts. Ericsberg i är

vilka inköp eller inlö-återstår vissa samlingar fördessa fallI övervägerstaten
sen.

Utredningens slutsatser5.5.3 allmänna

avvecklingslagen tillkom har avveck-30 år gått sedanUnder de drygt som
priset kulturvärdenlingen fortskridit planenligt. Att detta skett till storaattav

Samhällsutveck-viss utsträckning oundvikligt.skingrats förutsett och ivar
omvand-i riktning och inneburit avsevärdlingen i övrigt har gått samma en

Avvecklingslagen detkulturmiljön och skingring egendom.ling gavavav
värden. Samti-i speciella fall tillvara dessaallmänna vissa möjligheter taatt

60-talssyn, till skillnadi fråga kulturmiljövårddigt speglar lagen en somom
Tillämpningen lagen harsig till elitmonument.från dagens begränsar av

kulturmiljöfrågorna.olika skäl varit defensiv vad gäller Endessutom av
skulle kunnanågon principiell debattpraxis har tidigt etablerats, och mer som
fallåtskilliga enskilda harändra denna praxis har inte förts, även upp-om

medverkandeGenom samspelt arbete mellan demärksammats. parter-ett mer
medresultat kunnat ha uppnåtts denskulle kanske bättre ävenett nuvaran-na

beredskaplagstiftningen, detta hade säkert också krävtde större attenmen
aktualiserats.ekonomiska medel för inlösen dettanärsatsa

i fleraviktigt problem den långt utdragna avvecklingsprocessenEtt synes
delav-Fideikommissintressentema i vissa fall ställt kravfall ha varit. har

försvagatñdeikommiss, i fråga kapital, vilket sedanveckling ett t.ex.av om
möjligheterna bevara samlingar osplittrade.att

tillämpning hel-Särskilt framstår svårigheten lagens bevaraatt engenom
hetsmiljö tydlig. fall där ingripande diskuterats har dettaI de statenavsom

till samlingar i sig,efterhand kommit begränsas objekt elleratt som som av-
le-haft synnerligt värde, ñdeikommissegendomar där värdetgränsad del men

någon enskild del kunnati helheten haft mycket värdegat att ett stort utan att
åtgärd. Fi-unik i mindre grad kunnat komma i fråga förframhävas harsom

remissyttranden från specialiseradedeikommissnämnden har haft behandlaatt
förefaller hjälp bedöma egendomarexpertmyndigheter och ha fått mindre att 209
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helheter, och har följaktligen haft mindre stöd för handla i de situatio-attsom
nerna.

Detta emellertid känt och svårbemästratär problem för kulturmil-ävenett
jövården i allmänhet. Sammansatta värden bestående eller mindreav mer
svårdefinierade samband och helheter svåra skydda alla de hotär att mot
samhällsutvecklingen bjuder. Problemet måste dock uppmärksammas och det
talar ytterligare för behovet samlat aktivt arbete från myndigheterna.ettav

En viktig förutsättning för framgångsrikt bevarandearbete såledesärett att
kan förberedande insatser för stödja frivilligtsättas bevaatt ettresurser

rande. Antalet kvarvarande fideikommiss så litet det bör möjligtär attnu vara
hjälpmed vissa lagändringar och erfarenheter från några framgångsrikaatt av

bevarandeinsatser aktivt försöka planera avvecklingen de värdefullaste fi-av
deikommissen så egendomen överlämnas till någon långsiktig förvalt-att ny
ningsforrn kan tillgodose både delägarnas och det allmännas intressen.som
Då detta inte olika skäl kan genomföras bör i de angelägna fallen fi-av mer
deikommissförordnandet förlängas.

Helt givetvisavgörande försöka finna former kan vinnaär allmäntatt som
stöd från delägarna. Långsiktigt bevarande måste med nödvändighet innebära
bindningar för detta måsteägarna, kombineras med sådana förutsätt-men
ningar i övrigt det uppfattas rimlig fungerandedel i avtal mellanatt ettsom en

Samtidigt finns i de flesta fall mycket starkt släkt- och ägarintres-parterna. ett
egendom inte skingras, och detta intresse skall givetvis stödjas detattse av av

allmänna, det förenas med allmänna intressen. Ett bevarandenär kul-av en
turmiljö beroende mått ägarintresse förvaltningenär skallett stortav av om
kunna ske på framgångsrikt sätt.ett

Planerad avveckling

En samlad genomgång de kvarvarande fideikommissen fördelenharav att
i förvägden uppfattning hur det allmänna kommer i detger atten om agera

enskilda fallet, förutsättningaroch för med utgångspunktägarna attger agera
i detta. Utredningen skall i första hand föreslå lösningar kan fi-ersättasom
deikommissens fördelar för kulturmiljövården vid avveckling. Mycket ta-en
lar för förtida avvecklin g fideikommiss stiftelsebildningatt ettav genom

eftersträvasbör i fallde där betydande kulturvärden står på spel. Allmänna
synpunkter på stiftelsebildning lämnas i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2. Det gäller att
finna lämplig form för förvaltning egendom och förmögenhet till-en av som
godoser både delägarnas och det allmännas intressen. Om skattefrihet efter-

ställer också detta särskildasträvas krav stiftelsens ändamål. diskute-Detta
i avsnitt 5.4.7.ras

långsiktigtDet allmänna intresset bevarande egendom kan säk-ettav av en
ändamålsstyrd förvaltning i stiftelse ieller kombinationras genom en en en av

förvaltande bolag och stiftelse det långsiktiga målet. Det210 garanteraren som
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före-ändamål eller bolagsordning harframstår angeläget stiftelsensattsom
fysiska miljön blir lika starkt vidinnebär skyddet för denskrifter att somsom

gälla värdefullt lösöre skallbyggnadsminnesförklaring. Detsamma bör som
erinra sitt förslageller Utredningen villingå i stiftelsen bolaget. även attom

omfattabyggnadsminnesförklaring skall fåskyddsföreskrifter vid sådanen
avsnitt 5.2.kulturhistoriskt värdefullt lösöre,även se

jord- och skogsegendomarStörre

avvecklingslagen kan fast egendom bevarande enhetEnligt 16 § som envars
varitlösas in. aldrig ha aktuellbetydande allmänt intresse Dettaär synesav

statli-flera fall aktuella skulle mycketför tillämpning. I de är storasom nuav
frågor uppstå hurskulle svårlöstaerfordras. Dessutom om egen-ga resurser

vidare efter inlösen.skulle förvaltasdomen en
inlösens-den här aktuellabakgrund den ringa tillämpbarhetenMot av av

för säkerställaindirekt kan användasbestämmelsen och den endast attatt
vidare kommenta-sammanhållandet kulturvärden, lämnar utredningen utanav

bestämmelsenmöjlighet till offentligt ingripandeden utrymmegersomrer
för.

samlingarinlösen av

inlösen värdefulla samlingar inteFideikommissnämnden har framfört att av
enligttillfälle inlösen varit aktuellt. Inlösendå medel saknats vid detskett

fall inlösenefter regeringsbeslut, liksom i där§ avvecklingslagen sker17
expropriationslagen skall komma till stånd.enligt

mening två svårigheter förbundnafinns enligt utredningensDet ärsom
inlösenbehovet knappastden aktuella inlösenregeln. Denmed här ärär attena

gång har aktualiserats har det iregelns tillämpning någonbudgeterbart. När
högt inte bara kultur-varit fråga inlösen samling med mycketregel om av en

därför i regel blivit särskilthistoriskt, ekonomiskt värde. Det harävenutan
inomfall finna tillräckligt ekonomisktsvårt i uppkommande utrymmeatt ett

för de löpande statsutgiftema.ramen
problem fondering medel. I dagenslösningen på dettaDen gängse är av

föreslåfinner utredningen inte meningsfulltekonomiska situation det attvara
på erfarenhets-lösning. också svårt påvisanågon sådan Det skulle att ettvara

förstärkta inlösenmöjligheter.grund stående starkt behov av
in-den andra svårigheten medförhållande torde sammanhänga medDetta

värdefulla samlingar. samling skalllösenregeln för kulturhistoriskt En som
kulturhistoriskt givna förva-in från ñdeikommiss rimligen sinlösas harett

Genom inlösen endast samlingenringsort just på den egendomen. en av
händer. talarkommer alltså denna och egendomen i övrigt i olika Dettaägares
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enligt utredningens uppfattning för bestämmelsen fortsättningsvisävenatt
kommer ringa för säkerställa kulturhistoriskt menings-att nytta att ettvara av
fullt bevarande. -

Bestämmelsen har dock kvar funktion i det fall det starkt kultur-är etten
historiskt intresse för förvärva samling står under riskstaten att atten som
skingras, och ingen lösning erbjuds. Den bör därför inte upphävas.annan

5.5.4 Förslag förlängning fideikommissför-rörande av
ordnande

Regler in i 1 och 6 §§ awecklingslagen innebär undantagtas ettsom
från avvecklingsbestämmelsema för kulturhistoriskt särskilt värdefulla
fideikommiss. Dessa skall inte avvecklas förrän deras långsiktiga beva-
rande i sammanhållen form på sätt.tryggats annat

Bestämmelsen förlängning ñdeikommissförordnande i 6 § avveck-om av
lingslagen tillämpatshar endast gånger. Som skedde detnämntstre ovan se-

i augusti 1995 då regeringen beslöt Fullerö fideikommiss skulle bestånast att
under efterträdarens livstid. Beslutet motiverades med egendomen hadeatt
synnerligt kulturhistoriskt värde inte borde skingras, och fördet när-attsom
varande inte fanns förutsättningar för uppgörelse mellan intressentemaen

garanterade samlad framtida förvaltning.som en
enkelEn lösning på problemet hålla återstående kulturhisto-att samman

tiskt värdefulla fideikommiss kan sålunda förefalla låta dem bestå.attvara
Denna lösning står redan till buds enligt 6 § avvecklingslagen och den ger
regeringen möjlighet efter utredning Fideikommissnämndensatten genom
försorg besluta sådan åtgärd för kortare eller längre tid. Frågan kanom en
därmed ställas utredningen kan nöja sig med rekommendation tillom en re-
geringen utnyttja möjligheten förlänga vissa kvarvarande fideikommiss.att att

framstårDet dock uppenbart denna enkla lösning inte tillgripaskanattsom
generellt. sådanEn generell lösning skulle strida det helt dominerandemot
ändamålet med avvecklingslagen och de förarbetsuttalanden grund-mot som
lagt nuvarande mycket restriktiva praxis; Det kan inte komma frågai att utan
riksdagens godkännande för hel återstående fideikommiss ändraen grupp av
lagens klan avsedda innebörd.

Till denna ståndpunkt bidrar också förlängningsmodellen innebäratt ett
betydande ingrepp i de förväntningar den nuvarande frdeikommissarienssom
arvingar kan ha gjort sig och den ekonomiska planering kan ha före-som
kommit inför avvecklingen fideikommiss. Man kan i och för sig disku-ettav

förlängning innebär något egentligt ingrepp i egendomsrätten ef-tera om en
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ingen arvinge något rättsligt i fråga den tidpunkt dåkan ha kravtersom om
framstårhans skall inträda, detta ändå följderna ñ-arvsrätt oavsettmen av en

deikommissförlängning så påtagliga för de berörda enskilda, åtgär-attsom
derna detta skäl bör ha lagstöd. förlängning kan betyda allaEn deäven attav

Efterträdarennuvarande arvingarna blir arvlösa. visserligenmottar genom en
förlängning enbart nyttjanderätt, ändå på knappastsättetten men gynnas som
varit förutsett.

En svårighet med förlängningsmodellen den i praktiken be-är ärattannan
fastighetsförvaltareroende efterträdaren villig sig rolläratt att taav en som

han kanske inte alls har förberett sig på. villighetFörutom börsom egen ve-
rimligt för uppgiften.derbörande besitta mått kompetens Därutöver börett av

finnas eller kunna erbjudas för de renoverings- eller underhållsarbe-resurser
kan bli aktuella i samband med generation egendo-överten att tarsom en ny

flyttar in i boningshuset vill ordnaeller egendomensättannatmen, upp
efter intentioner.egna

Även i fråga de värdefulla fideikommissen måste därför hamestom man
för tillträdande för-betydande lyhördhet den generationens önskemål ochen

fråga regeringen efterträ-utsättningar. Det torde inte kunna komma i att utan
darens samtycke förordnar förlängning ñdeikommiss.ettom en av

Med dessa reservationer vill utredningen ändå tillstyrka försiktig, ochen
efter omständigheterna i varje särskilt fall anpassad beredskap för-prövaatt
längningsmodellen i fall hittills varit aktuellt. framstårfler Detän som som

förlängningslösningenangeläget kan flera tillgängliga metoderatt vara en av
för fortsättningsvis hålla de värdefullaste fideikommissen.att samman

Grundtanken bör fideikommissen förr eller skall avvecklas,attvara senare
riskerarinte skall forceras så betydande kulturvärdenatt att attmen processen

skadas. de värdefullaste ñdeikommissen bör avveckling sålunda inte skeFör
förrän långsiktigt skydd for egendomen kommit till stånd i form.ett annan

utvidgadelagstöd utredningen funnit angeläget förDet skapa denattsom
tillämpning förlängningsbestämmelsen i 6 § bästskapas lagensattav genom
inledande bestämmelse § med dess generella påbud avveckling fi-1 om av
deikommiss kompletteras med andra stycke avvecklingnärett angersom en
inte skall godtas.

ideikommissegendom särskilt kulturhistoriskt värde skall dockF med inte
långsiktigt påavvecklats förrän bevarande dessa värden tryggatsett av an-

sätt.nat

6 § följande.Därutöver bör ändras och modemiseras språkligt enligt

Har fideikommissegendom särskilt kulturhistoriskt värde eller finns andra
synnerliga fårskäl förordna fideikommissurkundens be-regeringen att
stämmelser skall gälla tills vidare eller tills i beslutet angiven innehavareen
avlider.
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Kriteriet för regeringsbeslut förlängning ändras därmed frånett om en
Ändringensynnerligt till särskilt kulturhistoriskt värde. avseddär att ge

regeringen något vidare handlingsram får ha varit avsedd vidänen antassom
lagens tillkomst.

ytterligareDe skäl vid lagens tillkomst ansågs komma i fråga för för-som
längning ñdeikommissförordnande främst risk förett nä-av att ortensvar
ringsliv och ortsbefolkningens utkomst skulle ñdei-äventyras attgenom
kommissegendomen delades Detta skäl har i dag mindre aktualitet,upp. men

undantagsbestämmelse bör ändå finnas kvar för sådana fall. dessaI fallen
torde det dock räcka förlängning skall kunna medges endast synnerligaatt om

föreligger.skäl

5.5.5 Förslag fideikommissaktiebolagrörande

Reglerna för Fideikommissaktiebolag i 31-34 §§ avvecklingslagen
ändras så tillståndsprövningen och befogenheten godkännaatt att
ändringar bolagsordningeni läggs på Fideikommissnämnden i stället
för på regeringen. Regeringen skall dock, på vidsättsamma som
permutation, besluta i ärenden betydande värde eller frågarörsom mer

vikt från allmän synpunkt. Reglerna förenklasstörre också.om

Enligt propositionen till awecklingslagen hänvisas förstai hand till aktie-
bolagsbildning för undvika splittring ñdeikommissegendomar.att storaav
Fideikommissaktiebolag kan enligt 31 § avvecklingslagen bildas ñdei-av
kommissinnehavaren enda aktieägare och således innan avvecklingsom en
har inletts. Detta lösning för den fideikommissarieär vill eftersträvaen som

egendom bevaras i sammanhållet skick fideikommisset skallatt trots att upp-
höra.

aktiebolagEtt kan också bildas sedan awecklingsskedet inletts ñdei-av
kommissboet, och kan då enligt 33 § företrädas efterträdaren vil-av ensam,
ken därigenom bereds Ökade möjligheter verka för egendomen hållsatt att

Enligt 1963:5 149 de speciella förreglerna aktiebo-ärsamman. prop. s.
lagsbildning i första hand föravsedda egendomar för vilka detstörre är ett
allmänintresse de hålls samlade. För underlätta egendom hållsatt att att sam-
lad aktiebolagsbildningen finns därför särskilda regler inkomst-genom om
skattebefrielse i lag 1963:587 inkomstbeskattning ñdeikommissboom av
m.m.

En kan enligt 2 kap. §1 aktiebolagslagenensam person numera -
1975:1385 stifta aktiebolag, varför undantagsregeln för antalet stiftare iett
32 § första stycket avvecklingslagen kan upphävas. En ändringannan som
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aktiekapitalet.tillåtnahöjningen det lägstagenomgåttaktiebolagslagen är av
aktiekapitalet 100 000 kruppgå till minstskallgällande kravetDet attnumera
svårigheter.heller vålla någrakan knappast

fideikommiss—ibolagsordningenavvecklingslagen skallEnligt 34 § ett
medgivandeoch ändringar kräverfastställas regeringen,aktiebolag re-avav

propositionenbolagsordningen. Iföreskrivits igeringen inte annat angavsom
in-bl.a. den börbolagsordningen. Därfinnas med ivad borde attangessom

egendom inte fårfastabestämmelse bolagetsnehålla utanavyttrasattomen
Kungl. Maj:ttillkommedgivande. RegelnKungl. Majzts när perrnuta-var

reglering ansågs nödvändigsådanAnledningen tilltionsmyndighet. att en
förbud för-alltid innehöllñdeikommissurkundemadelstorde ha varit motatt

kommitbilda aktiebolagmöjligheternapantsättning, delssäljning och attatt
splittring egendomen.just för hindratill att av

iavvecklingslagenkommit till efter detbolagsordningar trättdeI attsom
det krävsMaj:t eller regeringenfastställts Kungl.kraft och attangesavsom

fasta egendomen. Dettaförsälja dentillstånd inteckna ellerLänsstyrelsens att
PåMajzts permutationsrätt.Kungl.början varit delegationtorde från ha aven

sådan be-prövning ochskall sådangrunder Länsstyrelsenvilka göra omen
inte reglerat.går överklaga finnsslut att

ochegendomsmassafideikommissaktiebolagetsdärför riskfinnsDet att
försäljning.successivt kaningående kulturegendomdäri utarmas genom

överträds bolaget.regelnsanktionsmöjlighetersaknasDessutom avom
för regeringenockså möjligtavvecklingslagen detRegeln i 34 § gör att ge-

förhindrañdeikommissaktiebolagbolagsordningen föribestämmelsernom
Sålunda regelmäs-för bolaget.ändringar i ägandeforhållandenaoönskade tas

bolagsbildningen.tillstånd tillregeringensigt in hembudsklausuler när ger
bolagsordning krävshembudsföreskrift iändraFör nyttettatt rege-enen

ringsbeslut.
mindre lämplig.rådande ordningenutredningens mening denEnligt är

fideikommissegendom tillöverföringtillstånd tillUppgifterna lämna ettatt av
i sambandbolagsordningfastställande eller ändringaktiebolag och av en

överlåtelseinteckning ellertillstånd tilldärmed bolagetsamt att av egen-ge
enligtbetydelse frågoruppgifter kan hadom prövasär som somsom samma

Fideikommissnämndenpermutationslagenpermutationslagen. Enligt är
egendomfideikommiss. Om ärendetpermutationsmyndighet i fråga avserom

särskild viktuppkommer frågadetbetydande värde eller avom annarsav mer
yttrandeFideikommissnämnden medfrån synpunkt skall över-allmän eget

utredningensordning borde enligttill regeringen. Sammalämna ärendet me-
ñdeikommissaktiebolag.genomföras för frågorning rörsom

tillsenämnden givetvisbolagsordningsfrågor skallVid prövning att ve-av
kultur-inte starka skälgarantier finns för bolagetderbörliga avyttrarutanatt

bestämmelserkan skehistoriskt värdefull egendom. Detta tasattt.ex. genom
egendombelåning fast eller lösbolagsordningen överlåtelse ellerin i att av
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inte får ske nämndens tillstånd, och prövning skall ske påutan att samma
grunder vid permutation.som

Alla bolagsordningregler i har inte den karaktären de behöver prö-atten
Fideikommissnämnden. bolagsordningenNär första gången godkännsvas av

nämnden bör dock i vilka avseenden bolagsordningen därefter inteav anges
får ändras nämndens medgivande.utan

De nuvarande reglerna och särskilt uttalandena i förarbetena 1963:5prop.
152 f reglerar med tydlighet hur ñdeikommissaktiebolag kan bildasstors.

antingen stiftandet bolag eller överföring redanett nytt ettgenom av genom av
skrivbordsbolag.bildat Någon betydelse för frågan bolagsord-större om

ningens innehåll kan utredningen inte finna förfarandet vid bolagsbild-att
därmedningen har. Reglerna torde kunna förenklas och sikte på deta garan-

tier för sammanhållen förvaltning skall gälla i det bolagen tasom som avses
ñdeikommissegendom och avvecklin inte har inletts ak-emot om gen vars- -

tier skall fidcikommisskapital.vara
Frågor förvärv jordbruks- hyresfastigheteroch kräver normalt till-om av

stånd enligt förvärvslagstiftning. Särskilda förutsättningar krävs därvidresp.
för juridiska ñdeikommissaktiebolag skall beviljasatt t.ex. ettpersoner, som
förvärvstillstånd. Enligt punkt 4 övergångsbestämmelsema till jordförväws-
lagen 1979:230 skall dock den lagen inte tillämpas på egendom utgörsom
fideikommiss eller ingår i ñdeikommissbo under avveckling, förvärvetom
sker tillskott i samband med teckning aktier. I 28 § awecklings-genom av
lagen finns regel innebär regeringens tillstånd prövningenersätteratten som
enligt förvärvstillståndslagstiftningen under awecklingen. Utredningens för-

i förstaslag hand Fideikommissnämnden skall behörig ak-att prövaattvara
tiebolagsärendena bör emellertid medföra Föreskriften regeringen skallatt att

förvärvstillstånd bör upphävas. prövningDen frågan tillskott tillge av om
bolaget Fideikommissnämnden föreslås få utföra med skyldighet i vissasom
fall överlämna frågan till regeringen bör tillräcklig. Utredningen utgåratt vara

uppkommafrån det inte skall behöva någon olägenhet från de synpunkteratt
förvärvslagstiftningen skall skyddasom .

Utredningen föreslår 31 § awecklingslagen följande lydelse:att ges

Fideikommissnämnden fdr medge innehavare fldeikommissett atten av
överlåta fideikommissegendom till aktiebolag, denne ellerägerett om
tecknar samtliga aktier bolaget. Aktiernai och vederlag skall därefterannat
förvaltas fldeikommisskapital.som
Även ettfideikommissbofdr överlåta egendom till aktiebolag. Boetfdrett
därvid företrädas dterträdaren.av
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lydelse:32 § bör dennages
från fideikommiss eller fideikommissboVid överföring egendom ettav

§ ideikommissnámnden ochbolagsordningen fastställas Fenligt 31 skall av
innehålla bolagsordningen de avseenden nämndenbestämmelse iatt som

fär med nämndens medgivande.ändras endastanger

något genomslag iföreslagna lagändringama kan knappastDe här ges
vederbörandebolagsordningar, såvida inte bolagfråga redan fastställdaom

initiativet till ändring. Emellertid torde desjälvt motsvarandetar resonemang
gjorts tillfört, särskilt de hänvisningarutredningen här har genom somsom

till vägledning för länsstyrelsernaavvecklingslagens förarbeten, kunna vara
dem fideikom-fortsatta befattning med frågor underställsvid deras som av

missaktiebolagen.

tillöverföring fideikommissegendomFörslag5.5.6 avom
stiftelse

få innehavare fideikom-Fideikommissnämnden föreslås medge ettav
ñdeikommissegendom harmiss till stiftelse överföra sådanatt somen

särskilt kulturhistoriskt värde, syftet därmed bevaraär attett om egen-
fåi sammanhållet skick. Till stiftelsen bör ocksådomens värden över-

ekonomisk bas. stiftelseförordnan-föras egendom denna Isom ger en
behövs för egendomen skalldet skall intas de bestämmelser attsom

skyddas och vårdas för hindra den skingras.samt att att

fideikommiss under lång tid avgjortsFrågor permutation har av re-om av
geringen förordningen den 3 april 1810, huruledes rättelse ochmed stöd av

ñdeikommissförfattningarmå vad iförklaring uti gjorde sökas, samt avseen-
iakttagas. gällerde på fardag ñdeikommissegendom kommer Numeraattav

ñdeikommissförordnandeenligt perrnutationslagen 1972:205 bl.a. kanatt
förhållanden inte längre kan iakttas,det på grund ändradepennuteras om av

stridande utfär-förordnandet blivit uppenbart onyttigt eller uppenbart motom
Permutationsfrågoravsikter eller det föreligger särskilt skäl.darens annatom

Omrörande ñdeikommiss Fideikommissnämnden. ärendetprövas av avser
ändamålsbestämmelse för egendom betydande värdeändring av merav en

särskild vikt från allmäneller det i ärendet förekommer fråga syn-om av
till regeringen förpunkt, skall nämnden med yttrande överlämna ärendeteget

avgörande.
Perrnutationslagen tillkom främst för möjliggöra permutationsären-att att

den prövades regeringen det förutsattes den praxisochän attav annan som
regeringen etablerat skulle tillämpas prövningsmyndighetema. Vid permu-av 217



1281995:SOU

inte föreligga någrafideikommiss brukar det oftastgällertationsärenden som
medges detfall permutation endast kani vilketförhållanden,ändrade om

särskilt skäl.någotfinns annat
Fideikommiss-har godtagitsfideikommissegendomFörsäljning avav

kapitalet, och egendo-köpeskillingen lagts tillregeringennämnden omresp.
kulturrniljöskäl. Vid åtminstoneodelad,böra bevarasinte t.ex.ansetts avmen

den fastamedgivit all eller huvuddelenregeringentillfällen harfem att av
för föregående årssålts till efterträdarenpermutationsbeslutefteregendomen

efterträdaren. Syftetlösöresazrtling tillfall såldestaxcringsvärde. I ävenett en
bibehålla egendomengenerationsskifte och därmedunderlättavarithar ettatt

samlad.
fall förekommit.bevarandeintresset har i fleraförmån förPermutation till

innehavarenKungl. Majztpermutationsbeslut år 1940 medgavGenom attett
Strängnäs till Vitterhetsaka-Södennanland,Tynnelsö slott ifick skänka nära

fideikommiss ihuvuddelenår 1968 Ki beslutdemien, och attett av rapperups
parkanläggningarbl.a. slott medSkåne beståendenordvästligaste samtav

egendomen,stiftelse med ändamål bevarafick tilljordegendom skänkas atten
stödja enskildavetenskaplig forskning ochbedriva personer.

År tillhör-lösörepermutationsbeslutregeringen i1993 medgav attett som
stiftelse be-överlåtas tillNorrtälje fickfideikommiss vidWärnbergsde en

föremål inteingickFamiljestiftelsen. I dennaOxenstiemska ävennämnd som
hadeegendomstiftelsen samlafrdeikommiss. Syftet medvarit att somvar

familjen.värde for
anvisasutsträckning beträtt denalltså i vissRegeringen har redan väg som

fideikom-få överlämnamöjlighetdirektiven, nämligenutredningen i atten
i förarbetenaockså vissa uttalandenstiftelse. finnsmissegendom till Deten
1963:5 157motsvarande riktning. Ipekar iavvecklingslagentill s.prop.som

anledning för det all-kulturföremål finnsför vårdentalas det detatt avom
utnyttja möj-villtill att fideikommissinnehavaresig positivställamänna att

fideikommissegendomenviss delförfogaligheten över testa-genomatt av
frånbefriaändamål. Möjlighetenifrågavarandeför tillgodose attattmente

också.situation påtalasgåvoskatt i dennaocharvs-
saknar uttryck-docköverföring egendomsådanMed tanke nuatt aven

det i någonFideikommissnämnden funnitochi avvecklingslagenligt stöd att
syftet med avveck-stiftelsebildning förenlig medmån ovisst sådan ärom en

uttryckligen medgerbestämmelserinföraslingslagen, bör i denna lag ensom
skälet debefogat också detegendomsöverföring. kanDettasådan attavvara

för-på grund ändradeförordnandetpermutationsgrundernaegentliga att av-
utfär-stridandeblivit onyttigt elleriakttas ellerhållanden inte längre kan mot

föreligger.avsikter -intedarens
den redanstiftelse liggerfideikommissegendom tillöverföra näraAtt en

aktiebolag.fideikommissegendom tilltillskjutaexisterande möjligheten ettatt
Överföring ske antingen dendet gäller aktiebolagegendom kan när nu-av
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varande innehavarens initiativ eller sedan denna avlidit och avvecklingen så-
lunda inletts. I det fallet kan avvecklingen fortsätta fördelningsenare genom

aktierna i bolaget.av
Man kan inte bortse från överföring fideikommissegendomen tillatt en av

stiftelse kan föranleda konflikter med arvingama. Om den nuvarande inneha-
skulle initiativet bör detta dock inte bedömas på sättta änvaren annat om ve-

derbörande förfogade sin förmögenhet i livstiden.över Arvingar i all-egen
mänhet kan sålunda inte hindra presumtiv arvlåtare från bort all sinatten ge
egendom. I fideikommiss kan givetvis innehavaren inte gåvaett över-genom
låta fideikommissegendom, det hindrar honom från detta ñdei-ärmen som
komrnissförordnandet, inte arvingamas presumtiva rättigheter. Om gåvo-en
överföring till stiftelse medges permutation berörs inte därmeden genom ar-
vingarnas rättigheter annorlunda presumtiv anlåtareän skänker bortom en
den blivande kvarlåtenskapen. stiftelseEn det här avsedda slaget ligger iav
själva verket fideikommisset i fråga ändamålnära och rättsverkningar.om
Situationen inte så olik denär skulle uppstå ñdeikommissförordnan-som om
dets tillämpning beslut i förtid skulle ha förlängts.ettgenom

Annorlunda måste emellertid bedöma den situation uppstår i ochman som
med innehavaren avlider. Om avvecklingen redan inletts och fördelnings-att
reglerna i §7 avvecklingslagen skall ligga till grund för skiftet fideikom-av
missboet kan följande inträffa. Om innehavaren förordnat stiftelsebild-om
ningen i sitt gäller för det första overksamt i för-testamente äratt testamentet
hållande till efterträdaren prop. 1963:5 177. Denna har alltsåträtt till sins.
hälftenandel utlagd på huvudgården förhållandeI till övriga arvingarm.m.
blir verkställigheten förordnandet beroende efterlevande makeav av om en
eller bröstarvingar klandrar eller begär jämkning för fåtestamentet att utav
sina eller laglotter. sådantI fall kan det mycket svårtettarvs- attvara genom-
föra stiftelsebildning här slag, i fall sådant stif-sätten avsett vart ettav att
telsen tillförs kapital i den utsträckning krävs för fortsatt samlad för-som en
valtning.

Föreligger inte något med föreskrift stiftelsebildning blirtestamente om
denna helt och hållet beroende delägarna i fideikommissboet avstårav om
från sina rättigheter eller på kan kommasätt överlåtaöverensannat attom
boet till stiftelse.en

När ñdeikommissegendom överlämnas till aktiebolag gäller enligten ett
33 § avvecklingslagen efterträdaren företrädakan ñdeikommiss-att ensam
boet. Denna regel torde dock inte kunna överföras till gälla vid överlå-att en

Övrigatelse egendom från boet till stiftelse. delägare i fideikommiss-av en
boet kan vid aktiebolagsbildning få sina arvslotter formi aktier. Dettaen ut av
kan självfallet inte ske vid överlåtelse till stiftelse, varför de övrigaen en
delägamas ställning måste beaktas på i aktiebolagsfallet.sätt änett annat

Om fideikommissbodelägarnas rättigheter kränks egendomattgenom
överlämnas till stiftelse deras vilja skulle detta enligt utredningensmoten
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enligt 2 kap.tvångsöverföringsådanliktydigt meduppfattning somenvara
inte anledningfinnsersättning för förlusten. Detregeringsformen kräver18 §

möjligtvångsöverföringsådanskullelagregel göra motatt anta att ensomen
inlö-omfattning nuvarandeitillämpasersätning, skulle komma större änatt

i awecklingslagen.sensregler
sigintebodelägama kansituation därsak iEn är om enatt enaenannan

för-regeln i 6 §kulturhistoriska intressenatillgodoser delösning om ensom
alter-framstågång kan kommañdeikommisset någonlängning ettatt somav

nativ.
innehålla speciellaböravvecklingslagenfinner sålundaUtredningen att

med till-frdeikommissinnehavarenmöjligt fördetbestämmelser gör attsom
allmänt in-bevara egendomändamåletstiftelse därstånd få bilda är att aven

sig långsik-ändamålsbeskrivning åtarstiftelsen sinoch där atttresse, genom
motsvarandei frågaNågon regelvårda egendomen.ochtigt skydda om en

inte hindraseftersom boettorde inte behövas,fideikommissboetmöjlighet för
förrnögenhetsdisposition,motsvarandefideikommissförordnandet från enav

delägarna vill företa den.om
bli behörigföreslåsFideikommissnärrmden avgöraskälAv attsomsamma

aktiebo-fideikommissegendom tillvid överlåtelsetillståndfrågor avom m.m.
fi-överföringfrågorockså behörignämndenlag, bör prövagöras att avom

stiftelsefrå-dock påpekasstiftelse. bördeikommissegendom till Det atten
egendomnormalt kommerbedömningenligt utredningens röraatt avgorna
från allmänviktangelägenhetervärde eller andrabetydande störreavmera

regeringen. Ettändå måsteärendena sannoliktsynpunkt, varför avgöras av
slagbefattning med ärende dettafårtill regeringensamverkande skäl ettatt av

vad Stif-skattefrihet, i enlighet medsärskilt beslutfrågorkan att omomvara
i ärendet seföreslagit blir aktuellaföreningsskattekommittén hartelse- och

5.4.7.avsnitt
införs33 § avvecklingslagenlydelseUtredningen föreslår att en-en ny av

följande:ligt

tillfideikommissfår innehavareideikommissnämnden medgeF attettaven
särskilt kul-fldeikommissegendom harsådanstiftelse överföra ettsomen

syftet därmedfideikommissegendom, ärturhistoriskt värde samt omannan
sammanhållet stiftelseförordnan-skick. Ivärdenbevara egendomens iatt

skall skyd-för egendomenbehövsskall de bestämmelserdet intas attsom
den skingras.vårdas hindraoch fördas attsamt att

inte vid tillskott lant-enligt jordförvärvslagen behövsFörvärvstillstånd av
stiftelse.bruksegendom till en
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5.5.7 Förslag Fideikommissnämndens uppgifterom

Fideikommissnämnden bör aktiv del i frågan bevarande ñdei-ta om av
kommissens kulturvärden, såväl före efter den tidpunkt dåsom av-
vecklingen inleds. Nämndens beslut i fråga överföra egendomattom
till aktiebolag eller stiftelse bör kunna överklagas. sådanaI frågor som

egendom betydanderör värde eller har särskild vikt från allmänav syn-
punkt bör nämnden med yttrande överlämna ärendet tilleget
regeringen.

Fideikommissnämndens huvuduppgifter framgår 18-20 §§ avveck-av
komlnämndenslingslagen. Med permutationslagen år 1972 uppgifter också

omfatta frågor fideikommissenrör föreatt aweckling.som
Nämndens agerande i permutationsärenden kan ha betydelse för beva-stor

randet kulturvärden och för kommande avveckling. Nämnden har påav en
och vissätt två uppgifter, dels före avvecklingen vid prövningatt av

permutationsärenden till ñdeikommissets ändamål inte undergårattse oaccep-
tabla ändringar, dels under awecklingen tillse lagens regler kultur-att att om
historisk hänsyn upprätthålls.m.m.

någraI fall har nämnden givit tillstånd använda ñdeikommisskapital tillatt
kulturhistoriskt betingade vårdåtgärder inte kunnat finansieras påsom annat

Övedsklostersätt. i Skåne har fått använda medel fideikommisskapitalet tillur
underhåll park, på Sjöö i Uppland har kapell påav ett sätt.upprustats samma

frågaI Sjöö har nämnden också avslå begäran säljaom attgenom att etten
kulturföremål tagit ställning för bevarande kulturhistorisk helhet.ett av en
Men nämndens uppgift enligt avvecklingslagen före avvecklingstillfället är

denbegränsad, och har inga möjligheter initiativ avseende-fidei-att ta egna
kommiss inte står under avveckling.som

Utredningen föreslår framgått enligt Fideikommissnämndensom attovan
får utökade uppgifter. Av de föreslagna lagändringarna följer nämnden böratt

förstörre avvecklingen ñdeikommissett skerges att kul-ansvar av utan att
turvärden skadas. Detta också i linjeär med den utökning nämndensav upp-
gifter tillkom med permutationslagen. Närrmden har enligt sin instruktionsom

kulturhistoriskt sakkunnig ledamot. De utvidgade arbetsuppgifteren fö-som
reslås kräver dock intensifierat samarbetenära med kulturminnesvårdandeett
expertmyndigheter, inte bara på riksplanet med länsstyrelserna.ävenutan
Den initiativverksamhet för planerad avveckling utredningen förespråkaren
bör vila på Fideikommissnämnden, utföras i direkt samarbete medmen ex-
pertmyndighetema.

Det kan lämpligt formuleringen nämndens uppgifter i 18 §vara att om mo-
demiseras, och dess uppgift uttrycks mfrämja avvecklingennyanserat.mer
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medverksamhet... såledesbörvägledande ersättasrådgivande ochgenom
syften fi4lIfb‘ljs.för lagensverkarådgivning och initiativ...genom attegna

Fidei-avsnitt avvecklingslageniföljdändringar i detVissa som avser
kommissnämnden lag-övriga föreslagnai konsekvens mederfordras också

itillståndsmyndighetrollhär föreslagnagäller nämndensändringar. Det som
stiftelse.ellerñdeikommissegendom till aktiebolagöverföringfrågor avom
ärendenbesluta i dessanämnden skall kunnaföreslårutredningenDå att

i 19införasöverklagandeavvecklingslagen bör regler31-33 §§enligt om
enligtgällerlikhet med vadockså i sådana ärenden, iNämnden bör som

hänskjutaskyldigfideikommiss,i frågapermutationslagen attvaraom
betydande värden ellerprövning ärendetregeringensärendet till avser merom

de flestautredningens bedömning tordeEnligt ären-vikt.i övrigt är störreav
hindrar idock intekaraktär, vilketdennastiftelsebildningden attvara avom

ställning i frågan.börförsta hand nämnden ta

skattefrågori5.5.8 Förslag

medgesfideikommiss kanavvecklingvidBefrielse från arvsskatt av
1963:588 arvsskatti förordningendispensbestämmelseenligt omen

såförtydligasBestämmelsen börfrdeikommiss.avvecklingvid attav
medi sambandvärdefull egendomkulturhistoriskttillämpasden när en

långsiktigt skydd.awecklingen ettges

skattefrågor.också någraaktualiserarUtredningens förslag
awecklingsla-enligt 6 §ñdeikommissförordnandeVid förlängning ettav

in-tillämpliga. Dessa24 § AGL bli§ stycket ochtorde reglerna i 8 andragen
frdeikommissegen-tillinte beskattas för äganderättenefterträdarennebär att

tillkommerden nyttjanderättkapitaliserade värdetför detdomen somutan av
anledning till särskild kommentarNågonñdeikommissarie.honom som ny

utredningen inte.förhållande finnerrörande detta
gällerihuvudprincipen skall avvecklasenligtOm ñdeikommisset däremot
vid1963:588 arvsskattförordningenarvsbeskattningenfråga av-omom

för under-finns dispensregelförordningenveckling frdeikommiss. I attenav
vidvärdefull egendomkulturhistorisktsammanhållande ävenlätta en av-av

särskildaKonungen ägeriförordningen lyder:veckling. 10 § första stycket
förordningenligt dennanedsättning skattfall medgiva befrielse från eller av
bevarandeparkanläggning eller samling,trädgård,for sådan byggnad, vars

konstnärliga värdevetenskapliga ellerhistoriska,med hänsyn till egendomens
intresse.allmäntär av
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Dispensregeln hittills inte ha tillämpats. ansökanEn har dock nyli-synes
inkommit till regeringen avseende Erstaviks fideikommiss.gen

minimiförutsättningEn för stiftelsebildning det slag diskute-att en av som
i avsnitt 5.5.6 skall attraktiv och fungera sedan avvecklingen inlettsrats vara

torde efterger den arvsskatt kan uppkomma ef-att staten attvara som genom
terträdare och övriga arvingar frånavstår till förmån för stiftelsen, dvs.arv

sådant villkorligt avstående från inte medför befrielse frånettgenom arv. som
förskatt den avstår.som

Eftergift arvsskatt i dispensgrundandeden situationen har denutöverav
ekonomiska betydelsen inte obetydlig psykologisk betydelse. Med skatte-en
befrielsen ändåsamhället visst delansvari bevarandet. För-att tar ettanges
ordningen har giltighet enbart vid avveckling fideikommiss. Eftersomav re-
lativt få fideikommiss återstår tillämpning dispensmöjlighe-är generösen av

begränsad statsfinansiell betydelse. Utredningen det särskiltten av anser
angeläget arvsskattedispens för egendom byggnadsminnesförkla-att ges som

fall där egendom-får långsiktigt skyddäven enligtsättett annatras, men en
avvecklingslagen, dvs. övergår till ñdeikommissaktiebolag eller bevaran-en
destiftelse bör efter regeringens prövning i enskilda falletdet kunna föranleda
skatteeftergift. För säkerställa tillräcklig kapitalbas för långsiktigtatt etten
vårdåtagande bör dispensmöjligheten också utvidgas till omfatta tillgångaratt

på förpliktigande för detta ändamål.sätt avsättsettsom
Utredningen föreslår följande formulering 10 § 1 stycket:av

Om fideikommissegendom föremålblivit för byggnadsminnesförklaring
§enligt 3 kap. 1 lagen 1988:950 kulturminnen eller på liknan-om m.m.

de skall förvaltas långsiktigtsätt med skydd för egendomens kulturhis-ett
fårtoriska värden påregeringen ansökan fideikommissbo någonellerav

skattskyldig besluta befrielse från den skatt belöper pdsig denom som
kulturhistoriskt värdefulla fåregendomen. Befrielsen kapitaläven avse

på förpliktigande för vård underhållellersätt egendo-ett avsattssom av
men.

Vidare föreslår utredningen de skattelättnader föreskrivits i lagenatt som
1963:587 inkomstbeskattning fideikommissbo i fråga realisa-om av om
tionsvinst och intäkter från jord- och skogsbruksfastigheter efter det sådan
egendom överförts till fideikommissaktiebolag, skall bli tillämpliga ocksåett
vid överlåtelsemotsvarande till bevarandestiftelse. Detta kräveren en en
ändring i lagen, lämpligen utformad 3som en ny

§Vad 2 skall ocksåsägs i gälla fall där fideikommissfastighetisom en
§tillståndmed enligt 33 lagen 1963:583 avveckling fideikommissavom

överförs till stiftelse.en
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Överväganden6 och förslag rörande

utförsel kulturföremålav

Utredningen skall enligt direktiven utforma underlättarett system som en pa-
rallell tillämpning de svenska reglerna utförsel kulturföremål medav om av
EG-förordningen kulturföremål, det gäller kategori-närexportom t.ex.av

Ävenindelningen tillståndspliktiga föremål. andra tekniska anpassnings-av
frågor skall liksomövervägas, det förslag till lagändringar tillstånds-som

Översynenmyndighetema överlämnade till regeringen i februari 1992. skall
inte ha till syfte de svenska reglerna till den EG-ni-att anpassa gemensamma
vån, inte heller starka skäl fjärmas från EG-reglema.utanmen

När utredningens direktiv tillkom hade folkomröstningen Sverigesom an-
slutning till EU inte hållits.ännu

6.1 Vilken inverkan har EG-rätten

l det följande används denna terminologi: denöverexport transport yttre
för EU,gränsen dvs. till tredje land, bortförande inreövertransport

dvs. tillgräns, gräns medlemsstat, utförsel överen annan transport an-
tingen eller inre gräns.yttre

6.1.1 Artikel 36 i Romfördraget EG-reglernaoch exportom
återlämnande kulturföremålresp. av

inreDen marknaden hari artikel ai7 Romfördraget definierats områ-ettsom
de där frigränser rörlighet förutan tjänster och kapital är sä-varor, personer,
kerställd enligt bestämmelserna i fördraget. Enligt artikel 36 i fördraget får
medlemsländerna från den fria rörligheten för bl.a.ett avstegsom varor upp-
rätthålla förbud eller restriktioner avseende import, eller transiterinexport g

motiveras hänsyn till allmän moral, allmän ordning, allmän säkerhet,som av
skydd för människors och djurs hälsa och liv eller bevarande, skyddväxters

för nationella skatter konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde ellerav
skydd industriell eller kommersiell äganderätt. Sådana förbud eller restrik-av
tioner får dock inte sigutgöra medel för godtycklig diskrimineringettvare
eller förtäckt begränsning i handeln mellan medlemsstaterna.en
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marknadeninre1993 denjanuariden 1genomförandetoch medI upp-av
mellan medlemsstaterna.gränskontrollema förprinciphörde i varutransporter

ochupprätthålla förbudfortfarande harmedlemsstaterna attDen rätt som
innebär inteartikel 36enligtnationella skatterutförselrestriktioner enmot av

restriktionerförbud ochupprätthålla sådanaobegränsad rätt genomatt
gränskontroller.

hadei regelsystemetmotsättningförutseddadennakompenseraFör att
princi-för förenariktlinjerinitiativ till1989 tagitredanEG-kommissionen att

nationellaskyddsbehovet förkulturföremål medrörlighet förfriompen
resulteradeRiktlinjearbetet1989.Novemberfinal, 22COM[89] 594skatter

tvåimedlemsstaternamellansamarbeteförskapadesförutsättningari ettatt
avseenden.

kulturförcmålbortfördaillegaltåterlämnandeEG-direktivetGenom avom
tillkommitgränskontrollernaborttagandetkompensation förhar enavsom

i stridkulturföremålåterfåfrånmedlemslandmöjlighet för annatatt ett somett
landetdettillförtsutförsel gränsenförbud över senaremotmot ett

Is-EES-ländema Norge,tillförhållandeigälleråterlämnandedirektivet även
Lichtenstein.ochland

vidare skapatskulturföremål harEG-förordningenGenom export avom
kunnagemenskapensvid gränsförkontrollsystem yttreattgemensamtett

tillblimedlemsstattillståndföremål exporteratavsesutan resp.stoppa avsom
EES-län-gällerexportreglernagemenskapen ävenutanförland gentemotett

och Island.dema Norge
avsnittEG-rättsaktema,bådainnehållet i dedetBeträffande nämnare se

vilkamedlemsstaternaendast ärfungeraSamarbetet kan2.3.4. ense omom
återlämnasvid den gränsenskall kunnaföremålslags yttre resp.stoppassom

direktivet harochGenom förordningentillmedlemslandfrån annat.ettett
flestaFör deföremålkategorierdeförteckningskapats över avses.somaven
50 årminstföremålen skallindividuelladegällerkategorierna varaattav

värdegränser.vissa angivnaöverstigandevärdeoch hagamla ett

nationell skattVad är en

kategoriförteckningi frågahar tillskapatsdettadetAtt sätt gemensamen
vid den gränsenelleråterlämnasskall kunnaföremål yttrestoppassomom

vaddefinitioninnehållerdärmedEG-rätteninteinnebär avgemensamatt en
inne-Romfördraget36artikelmeningi dennationell skattär avsomsom en

direktivet ochbådetillsåväl i förarbetenaangivetuttryckligenhåller. Det är
i1992 ochFebruary382 10final SYNCOM[9l] 447förordningen — ,

upprätthållaförbehålletmedlemsländernaingress detregelverks är attattresp.
nationellalandför varjeföremål ärdefinitioner vad slagssina somavegna

skatter.
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För föremål skall omfattas direktivet återlärnnandeatt ett krävs alltsåav om
dels föremålet enligt medlemslands uppfattningatt tillhör dess nationellaett
skatter, dels föremålet tillhör någon kategorierna iatt regelverk ochav resp.
har de ålders- ocheller värdegränserpasserat Ett föremål kansom anges
sålunda både nationell skatt för medlemsstat och samtidigt ändåvara en en
inte möjlig återlcräva efter illegalt bortförande, därföratt dess eko-ett t.ex. att
nomiska värde inte tillräckligt högt.är Givetvis kan också det omvända vara
fallet: föremålet uppfyller kategorikraven,att dess återlärrmande ändåattmen
inte bör påfordras därför föremålet inte viktigt förär det förfördeladeatt lan-
dets nationella kulturarv.

Situationen likartad, inteär fullt identisk, enligt exportförordningen.men
Licensplikten sådan omfattar alla föremål inom de angivna kategorierna,som

detäven uppenbartär föremålalla inom kategorierna inteom att som ryms
kan nationella skatter för något medlemsländerna Systemet byggervara av
på det just nationalskattsegenskapenär skallatt bedömas vid licens-som
prövningen och sådan prövning inte lämpligen kan vidatt självagörasen ut-
förseltillfállet på varje tullstation vid gemenskapens Att licens-gräns.yttre
prövningen omfattar alla föremål inom kategorierna motiv för deär relativtett
höga värdegränsema; prövningen skulle omfatta ohanterlig mängdannars en
föremål.

Systemet bygger givetvis på licens endast förvägras sådana föremålatt
befinns nationella skatter. Samarbetet innefattar på dennasom punkt nå-vara

i det det inte endast utförsellandets nationalskattskriteriumgot nytt äratt som
har betydelse för licensprövningen. Om föremålet i fråga nationalskattär en
för något medlemsland, skall detta också beaktas artikelannat 2.2 tredje
stycket i förordningen.

Av det sagda framgår det missuppfattningär vad någonatt gången som
gjorts gällande iden svenska diskussionen EG-reglema dessa skulleattom
inskränka våra möjligheter definiera vilka föremål vi önskar behålla iattegna
Sverige. Varken förordningen eller direktivet innehåller någon sådan harmo-
niseringsambition. Det påverkats EG-anslutningen våra möj-ärsom genom
ligheter vid de inre gränserna, landgränsenatt Finland och i hamnart.ex. mot
och på flygplatser med trafik på Danmark, Tyskland eller något med-annat
lemsland, kontrollera efterlevnaden svenskt förbud utförselettav mot av
kulturföremål.

Kortfattat kan kontrollernasägas vid den inre enligtatt gränsen gällandenu
svensk skallrätt selektiva, dvs. baserade på form misstankevara en av
indikation dock kan lägre anledningän anta, den i andrasom vara att
sammanhang lägstagängse formen misstanke för straffrättsliga ingripan-av
den. Rena stickprov torde inte få förekomma. Betydelsen kontrollförfa-av
randet skall diskuteras särskilt.

EG-rätten har dock överordnad betydelse för definitionerna vilkaen av
kulturföremål får omfattas förbud eller restriktioner utförsel frånsom av mot
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artikel 36vidare vadfårdefinitionerna inte änSverige i det ut-geratt vara
EG-or-i artikel 36 kaninte har stöd prövasRestriktionerför. avsomrymme

EG-kommissionen eller domsto-tänkbartteoretisktsålundaDet är attganen.
långtgående svensktalltförtillämpningeningripaskulle kunnalen ettmot av

harmotsvarande ingripandekulturföremål. Någotavseendeutförselförbud
omfattningen national-ochmedlemsstatförekommit någoninteännu mot av

föremål för domstolensvaritinte hellerskattsbegreppet har sättannat
prövning.

Italienföremål för prövning.dockbesläktad fråga harpå visst varitEn sätt
för-progressiv iavgiftkulturföremåltidigare vid utexport en som vartog av

avgiftenansågEG-kommissionenexportföremålets värde.hållande till att var
italienskatullavgift.förbjuden Den16 i Romfördragetenligt artikel rege-en

mening liggeri denutgjordekulturföremål integenmälderingen att somvaror
768, Kommissionen Ita-MålEG-domstolen9 Romfördraget.artikel ii mot

avgiften hadeAttdenna ståndpunkt.ECR 423 underkände[1968]lien, en
artikeltullavgift enligtkaraktärenfråntog den intemotiveringkulturpolitisk av

alltså, enligt domstolen,kulturföremål fick16 och även varor.anses som
diskuterasavgiftsfrågan kommeri självauttalandeDomstolens att senare.

också avgiften skullei måletregeringen anfördeitalienskaDen att ses som
framgånginteartikel 36, hadeavsågs ihandelsrestriktionsådan mensomen

under arti-avgift föllansågDomstolenheller med detta attargument. somen
föri36 medgav undantagartikelsådan restriktionutgjordekel 16 inte somen

30 34.ochförhållande till artiklarna
nationalskattsbe-räckviddeninteEG-domstolenframgår prövadeSom av

huvuditalienska åtgärdernamed deartikel 36, i och överenligt ta-attgreppet
vägledandeavsaknadartikel. Iberättigade enligt dennaansågsinte avget vara
nationellainnebörden begreppetdendomstolenuttalanden närmare avomav

sannolikheten förbedömaendast sökaKulturarvsutredningenskatter kan att
skulleutredningeneller de reglerutförselreglernasvenskanuvarandede -

förenligaföralltför omfattandeskulleföreslå ställevilja deras att varavara-
artikel 36.med

iögonenfallandefrån originalspråken äröversättningvid ärVad ensom
värdefullt el-ekonomiskt myckettill någotassociationerskatt,ordet som ger

Skulleibland undangömt.exklusivt ochsärskilt utvalt ellertill någotler
före-beträffandeför restriktionerendastdärmedRomfördraget utrymmege

mycket sällsyntaunika ellermarknaden,mycket högtmål prissätts ärsom
förvareventuellt finns i skyddateller

imån motsvarigheti viss harassociationensvenska språkligaDen som-
tolkningsärskilt bärande videmellertid inteförefalleroriginalspråken aven-

dentolkningsfakta,vid andraVikt torde i stället läggasfördraget. som ur-
kommit utformastillämpningarsprungliga avsikten och de attsom senare

till artikel 36.med hänsyn
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den kommenterandeI litteraturen har följande uttryckts tolkningsut-om
i artikel 36:rymmer

Community law doubtless imposes limit the of justifi-outer toan scope
cation. would be incumbent member demonstrate why thestate toon a
item in question such importance that beyondpossesses an goes mere
high artistic quality and impinges the cultural historical heritage ofon or
the nation. High value, economic insufficient. Finally, inmatter,an ac-
cordance with the familiar general rules of interpretation under Article 36,

rely this justicfication will be scrutinized carefullyattempt intoany on or-
der ascertain that member laying false claimto allegedstate nota to an
cultural item that wishes retain simply because the productto a scarce
resource. Weatherill, Stephen Beaumont, ECPaul, Law, 1993,

4 16.s.

Kommentarens framhållande restriktiv prövning tillåtlighetenav en av av
restriktioner bör i ljuset andra meningen artikel 36 med dess beto-ses av av
ning godtycklig diskriminering och förtäckta handelsbegränsningaratt inteav
kan godtas. Enligt EG-domstolens grundsatser måste i och för sig fördrags-
enliga restriktioner också proportionerliga i förhållandet mellan restrik-vara
tionens omfattning och det intresse skall skyddas. Utförselförbudsom som
kan rikta sig visst antikvitetshandelsföretagantas kan därfört.ex. mot ett
komma underkännas diskriminerande, liksom sannolikt restriktioneratt som

framstår alltför generella i förhållande till det individuella kultur-som som
värde föremål inom de utpekade föremålskategoriema potentiellasom av na-
tionalskatter rimligen bör ha. Man skulle kunna tänka sig utförsel-t.ex. att ett
förbud riktar sig all utförsel föremål guld, eller alla prydnads-motsom av av
föremål glaskristall ålder och värde alltför vidsträckt.oavsettav vore

I fråga hur kulturvärdena bör angivna i den nationella lagstift-om vara
ningen har EG-organen dock ingen kompetens. Om kulturvärdena i någon
uppfattbar form verkligen har i den nationella lagstiftningen torde detangetts
inte sannolikt EG~domstolen sig kunna underkänna denna.attvara anser

Utförselrestriktioner för kulturföremål har lång tradition i de flesta med-
lemsländema. De uttryckliga tillkännagivandena i direktivet och förordningen

medlemsstaterna behåller full kompetens i frågaatt tolkningen artikelom av
36 naturligtvis starkt stöd för EG-domstolen inte kommerett över-ger att att

deras uppfattningarpröva vad nationalskatter, så längeär de inteom som ut-
nyttjar sin handlingsfrihet till använda diskriminerande restriktioner elleratt
förtäckta begränsningar den normala varuhandeln.

Beträffande ledet nationell bör också observeras vissa medlemslän-att .ders exportordningar skyddar äldre föremål vilken nationell kulturelloavsett
hemvist de kan ha. Gränser och statsbildningar i Europa harnumera anses
varit skiftande under århundradena och det denär omständighetensnarare att

föremål funnits länge plats inom medlemsstatsett nuvarandesamma en
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för kulturvär-bestämmandenationalitet ärupphovsmannensgränser än som
i fråga.förföremåletdet statenav

det likatolkning, finnsflexibelnationell måsteledetOm sålunda ges en
medsärskilt dettaskatt,också ledetgällerdettatalar förmycket somattsom

ekonomiskasinfrånord börciterade kommentarens rentden rensasovan
betydelse.

utförselkontroll har alltse-inriktningendiskussionensvenskaIden avom
å sidanmålsättningar:motstridigaförekommit delvis1920-taletdan ena en

förtjäntasin märklighet ärsällsynta ellerföremålinriktning ärmot genomsom
masskydd föråstadkommasträvandetandra.kvalitetsskydd, å den ettattettav

aspek-väl denutsäde. Detkulturella ärmed derasgårdsmiljöerhela senare
idiskuterasförtjänarsärskiltskyddsambitionemade svenska attsomten av

nationella skatter.36 i vadartikelförhållande till avser
generellai denfinnamasskyddsambitionen kanpåminnelseEn manom

100 årallaförd KML över4 §enligt 5 kap.tillståndsplikten export av
långtavsiktenVisserligenvärde. äroch skrin,speglarmöbler,gamla oavsett

ingår iföremåldedelellerför allabörifrån vägras stor somavatt export en
föremål beslutasdessai frågaexportförbud bör ävenkategori;denna omett

bokstavlingendockkommerkategorideñnitionenGenomför de bästa.endast
inte kanantalettillståndsplikt,omfattas ävenföremålmassvis med omatt av

antalet exporttillståndansökningartotalaAv det ut-specificeras närmare. om
uppskatt-därmedsigmöbler. Det80-85 % röruppskattningsvisgörs av

exporttill-dessaåret. Förföremål vägras100-1 2001ningsvis omcaom
avgränsadlämpligttillståndspliktdenna ärHuruvidafall år.i 30-40stånd per

prövadeförhållande till antaletitillståndvägradeantaletbetraktandemed av
skall förasdiskussionsådanochdiskuterasgivetvisansökningar kan sena-en
väsentlig delsåföremålskategori utgörjust dennatanke påMed avenattre.
boendemiljöer,ochbyggnads-skyddsvärdakulturhistorisktinredningen av

svenskadeninförandetända sedanpå dettabetraktats sättden haroch avatt
regle-i frågakunnadock knappast sättas1927, lär detutförselregleringen att

36.med artikelförenligringen är
för-föremålskategoriema ivissaerinraskansammanhangetI att avom

underställdaochvidamotsvarandepåockså sättoch direktivetordningen är
år100gällerföremålen.enskilda Det änvärde hos delicensplikt meroavsett

inku-från söndenagnadelarföremål ocharkeologiska monument,gamla
EG:smånarkiv. Idenochhandskrifter,gamla50 årochnabler än notermer

national-kanvaddefinitionervidainnehållerregelsystem varasomaveget
i medlemsstaternasflexibilitet tillåtasmotsvarandegivetvisbörskatter egenen

regelgivning.
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6.1.2 Den inre marknaden och kontrollsystemen

Kontrollen vid den inre gränsen

territoriellaDen har givetvisgränsen inte upphört existera i och med denatt
svenska anslutningen till unionen, däremot den svenska tullgränsen tillmen
övriga medlemsstater. Svensk lag gäller oförändrad inom svenskt territorium
såvida den inte upphävts eller tagits EG:söver regler. Möjlighetenav att
kontrollera efterlevnaden svenska bestämmelser vid såle-gränspassage ärav
des beroende EG-rättens bestämmelser genomförandet den inreav om av
marknaden och upphävandet i samband därmed tullgränserna inom unio-av

Det får i någon mån osäkert i vilken takt genomförandet har skettnen. anses
56.fortsätteroch inom unionen SOU 1994:131 s.

hittillsvarandeDen svenska kontrollen exportregleringen för kulturfö-av
remål baserad föreskrifterär i olika författningar med skild För-status.
fattningsstödet finns dels i 5 kap. KML med utfyllande föreskrifter i 23-

RAÄ:s30 §§ KMF och föreskrifter KRFS 1989:15, dels på tullagstift-
ningen tullagen [1987:l065], från den januari1 1995 tullagenersatt av
[1995:1550], med förordning och myndighetsföreskrifter, dels på lagen
1960:418 straff för varusmuggling varusmugglingslagen.om

De kontroller skett med stöd den äldre tullagen har i vissa fall intesom av
behövt bygga på misstanke brott; har med stöd 63 § kunnat utföraom man av
stickprovskontroller efter slumpmässigt urval. Denna möjlighet harett rent

motsvarighet i 57 § tullagen. Befogenheternagetts enligt denen nya nya
tullagen gäller dock endast vid gräns.yttre

Enligt övergångsbestämmelse till den tullagen skall dock 63 §en nya
gamla tullagen fortsätta gälla bl.a. kulturföremål enligt KML försatt utsom

landet till EU-land, utförseln står i strid med förbudett eller skerur om ett
med stöd tillstånd föranletts vilseledande uppgift. Detta medförav som av att
vid selektivagränspassage kontroller får användas gentemot personer som
väljs på grund riskprofiler, tulltjänstemännens yrkeserfarenhetut Attav m.m.
välja slumpmässigt bör däremot inteut ifrågakomma vid denpersonerna rent
inre prop.gränsen 199495:34 lll.

Strafiregler

Såväl enligt de gamla de gränskontrollreglema kan kontrollsom nya en ge en
höjd grad misstanke kan leda till förundersökning inleds ochav attsom en
slutligen till den misstänkte åtalas och döms för brottatt varusmugglings-mot
lagen. Som huvudregel förverkas därvid den varit föremål förvara som
smugglingsbrottet. Det kan förekommaäven hjälpmedel vidanväntsatt som
brottet förverkas.

För varusmuggling skall bl.a. den dömas det tillkänna hosutan attsom ge
vederbörlig myndighet från riket utför gods inte får föras 1 §utsom varu- 231
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förfogarnågonockså delsvarusmuggling bedömsSomsmugglingslagen. att
tillstånd t.ex.meddelas iförutsättningstrid medgods iöver ett omsomen

utförseltill-tidsbegränsatutgångenlandet efteråterinförs tillgods inte ettav
ochmedge utförseltillståndsmyndighetvilselederdels någonstånd, attatt en

Påföljden i frågai strid med förbud.godset förs ärdärmed föranleder utatt
två år, vidfängelse i högstellerkulturföremål bötersmuggling grovtavom

Även straffbe-varusmugglingförsök till äroch 6 §§.år 4brott högst sex
kultur-varusmugglingförberedaluiminaliseratintedetlagt. Däremot är att av

§.såvitt gäller narkotika 8straffbar endastföremål. Förebcrcdclse
till fullbordatgjort sig skyldigharutförselvidNär ettvaraav enen person

territorial-svenskaandra sidan denbefinner sig påochvarusmugglingsbrott
besittningiåter kommabrottet ochbeivramöjlighetengränsen är attatt av

förutsättningargånger ovissasådana mångagodset beroende som omav
och godsetbefinner sigvederbörandei det landstraffbelagdgärningen är om

preskrip-vederbörande inombesittning. Förstifortfarande dennesär om
förförutsättningarfinns säkramed godsettill Sverigeåtervändertionstiden

före-beivraMöjligheternaegendomen.förverkandelagföring och att enav
sig i Sverigebefinnervederbörande ärmedanillegal utförsel ännustående

därför intresse.störstaav
varusmugglings-fullbordatför intedömasnågon skall kunnaFör ettatt

försökspunktenuppnåtts. Medförsökspunkten hars.k.fordras denbrott att
påbörjas.utförandet brottetslutar ochplaneringentidpunkt därden avavses

passerad. Förförsökspunktenpreciserasvårt ärofta närDet att ettär att
brotts-första stycketenligt 23 kap. l §krävsskall föreliggastraffbart försök

utförandet dettavisst brott,påbörjatnågon harbalken attutanettatt av
skulle ledahandlingenförelegat förfara harfullbordan, ochkommit till attatt

på grundendasthar varit uteslutensådan farafullbordan ellertill brottets av
248 bl.a.1942NJAlagförarbetena sägstillfälliga omständigheter. I atts.

enligtden sistatidigare handlingtillförsökspunkten förläggs änide fall då en
frågahandling detbegränsningen den ärdenmåstebrottsplanen, göra attman

stå iföljas elleromedelbartnågot så näraskall avsedd när sam-att avvaraom
försöks-fullbordas, förskallvarigenom brottethandlingband med den att

överskriden.skallpunkten anses
misstänktemöjlighet för denfunnitsfästs vid detviktI praxis har stor om

nåttintepåbörjatefter det han har ännuändra sig även transportatt menatt en
406 och NJA1954NJAsmugglingsbrottet setill fullbordan s.av

till försök tillgjort sig skyldignågonkonstaterande1991:332. Ett säkert att
vidvederbörandei praktiken grän-därförvarusmuggling kräver ertappasatt

förestående gränspassering.medi sambandeller nära ensen
landet har inteförtsinte illegalt harkulturföremålKontrollen utatt urav

statistiktillförlitligTullverket. Någonuppgift för överprioriteradvarit en
Intervjuer medgått få fram.området har intepåTullverkets attengagemang

misstänktautredningar rörandetjugutaldocktullmyndigheter pekar ettmot att
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brott gjorts sedan 1992. Antalet fällande domar i anledning dessa utred-av
ningar kan skattas till tiotal.ett

Det relativt antalet förfrågningar till främst Nordiskasett stora museet un-
der årens lopp tyder på tulltjänstemännen varit i fråga befa-observantaatt om
rad illegal utförsel kulturföremål.av

E U -gränskontrollutredningens överväganden

SOU 1994: 131I betänkandet Skyddet vid den inre har EU-gränsen
gränskontrollutredningen föreslagit varusmugglingslagen i fråga grän-att om

andra medlemsländer skall med särskild lag straff förersättasmotsen en om
olovlig införsel utförsel Olovligeller EU-gräns. utförsel kulturföre-över av
mål omfattas den föreslagna lagen, har likheter, bl.a. i frågaav som om
straffskalorna, med varusmugglingslagen. Liksom enligt denna avses

somtvångsmedel få i situationer,användas vissa alla består i någon formatt
misstanke brott föreligger. Vissa kvalificerade tvångsmedel, bl.a.av om som

kroppsvisitation, skall också i principiell likhet varusmugglingslagenmed~ -
få användas endast eller postförsändelse finns i trakterna invidpersonom en
rikets landgräns eller kuster eller i flygplatsnärheten eller inom ellerav en an-

område har trafikförbindelse med medlemsland.nat ettsom
Gränskontrollutredningen konstaterar 237 kontroller vid den inres. att

sker med stöd misstanke brott inte strider kraven pågränsen motsom av om
fri rörlighet. Anslutningen till innebär därför ingen förändringEU detnär
gäller tullens och polisens möjligheter ingripa vid misstankeatt om smugg-
ling. Vad däremot gäller kontroll inte grundas brottsmisstanke finnersom
utredningen s. 271 dess förslag ändrade kontrollbefogenheter lederatt om
till förändringaravsevärda för tullens del:

De omfattande kontrollbefogenheter med stöd bestämmel-utövassom av
i tullagstiftningen kommer till allra delen försvinna medanstörsta attser

vissa betydelsefulla förändringar inträder såvitt gäller det brottsbekämpan-
de arbetet.

Förändringarna såvitt tullens allmänna kontrollverksamhet i kort-äravser
följande:het

möjligheterna företa tullkontroll försvinner,att-
begära upplysningar försvinner,rätten att-
hejda fordon begränsas till de fall föreligger misstankedär deträtten att-

brott,om
begära få del räkenskapshandlingar och liknanderätten att att ta av upp--

hör,
möjligheten brottsmisstanke undersöka transportmedel, contain-att utan-

lådor försvinner,rar, m.m.
möjligheten undersöka handresgods brottsmisstanke försvinner,att utan-
möjligheten genomföra kontrollergenerella begränsas till vissa situa-att—

tioner finnsdär det misstanke brott.om
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inte kommer kunnabefogenhetema, längrenämnda utövasDe attsomnu
till principerna tullplikt ochsamtliga knutnavid den inre gränsen, är om

anmälningsskyldighet.

brottsbekärnpande verksamhet innebär förändringar-det gäller tullensNär
följande:i korthetna

förändringar såvitt gäller spaning och underrättelsetjänst,inga rättsliga-
får förekomma vid misstanke viss kvalifi-särskild, generell kontroll om-

brottslighet,cerad
får förekomma i syfte uppdaga brott,kontroll försändelser attav-

och husrannsakan.misstankegrad beträffande beslagsänkt--
lagförslag förordar utredningen vidareredovisa någraUtan att egna

möjligheter få uppgifter flygpassageraretullen utökade attatt omges-
m.fl.,

Polisrättsutredningen möjlighetmönsteri förslag fråntullen efteratt ges-
transportmedel i syfte ingripa någonhejda fordon och andra att motatt

transportmedlet.eller undersökaattperson

befogenheter ingripa vid brott särskildadet gäller polisensNär att mot
enligtutförsel vid den inträder, EU-regleringar införsel och gränsenyttreav

förändringar, iuppfattning, inte några egentligagränskontrollutredningens
befogenheter den i vissa fall biträder tullenmån polisens närän attannan

tullens befogenheter.ändras på sätt somsamma
kontrollverksamheten vidEU-gränskontrollutredningen finner således att

brottsbekämpningi grad inriktad påden inre hög kommergränsen att vara
resande. denna bakgrund föreslår utred-reguljär kontroll Motänsnarare av

för förhindra avsaknadenvissa kompensatoriska åtgärderningen att att av
får negativa konsekvenser försystematiska kontroller vid de inre gränserna

inriktade påUtredningens förslag i första hand be-brottsutvecklingen. är
Sålunda föreslåskämpning narkotikahandel och illegal vapenhandel. ut-av

på flygplatser, vilkenvidgad spaningsverksamhet på färjor, i hamnar och
effektiv sigverksamhet sannolikt kan motiverad och den riktargöras närmer

Sverige utförsel från landet. Vidare detillegal införsel till nämnsän motmot
under uppbyggnad både på polissidansamarbete inom unionen ärsom

tullsidan, bl.a. i form olika ADB-register.Europol och av
utifrån jämförelseEU-gränskontrollutredningen drar med de be-en-

gällande tullkontrollen sarnmanfat-gränsningar vidlåder den hittills densom -
olikatande slutsatsen skyddsnivån vid den inre med beaktandegränsenatt av

åtgärder ligga i huvudsak nivå ikompensatoriska bör kunna samma som
uppfattning också skyddsnivåndag. Enligt utredningens det troligtär att

efter hand samarbetet och de internationella kontakterna utvecklassikt som
kunna ligga på högre nivå. internationella kriminaliteten torde,bör Denen

enligt utredningen, inte bekämpas effektivt långt-kunna sättett utan ett
gående internationellt samarbete.
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Makulering tillståndav

8I § Riksantikvarieämbetets och historiska föreskrifterstatens museers
KRFS 1989:15 Tillstånd för utförsel vissa äldre kulturföremål har stad-av

kulturföremål försnär landet skall tillståndsbeslutetgats att uppvisasett ut ur
för tullmyndigheten förser beslutet med anteckning utförsel harsom attom
skett. Bestämmelsen motiveras tillståndet härigenom inte skall kunnaattav
användas igen för föra snarlikt föremål. Föreskriften gäller i och föratt ut ett
sig fortfarande, den torde inte straffsanktionerad. Denmen vara som
åsidosätter skyldigheten vid tillgränsen EU-land uppvisa tillstånd tillatt ett ett
utförseln torde därför inte drabbas någon påföljd.av

Någon statistik den faktiska utförselnöver och foreteddaantalet tillstånd
förs inte tullen.av

6.1.3 Förbudet mot exporttullar och avgifter

friaDen rörligheten för inom EU bygger på unionen tullunionärattvaror en
inom vilken alla tullar import och alla avgifter medexport samt motsvaran-
de verkan skall förbjudna mellan medlemsländerna ochvara att en gemensam
tulltaxa tredje land skall införas artikel 9.1 i Romfördraget.gentemot För-
budet tullar och avgifter med motsvarande verkan förs vidare i artiklarnamot
12 och 16, i den med uttryckligt påbud till medlemsstaternaettsenare att av-
skaffa tullar och avgifter med motsvarande verkan vid videxport senast ut-
gången âr 1961. Givetvis betyder detta sådana pålagor inte därefter kanav att
införas.

Som RAÄ:sframgått avsnitt 2.3.3 med stöd KML, KMF och fö-tasav av
reskrifter avgift 200 kr för behandlingen ansökningarut en om av om ex-
porttillstånd. Avgiften oberoende ansökningen avslås, bifalls el-tas ut av om
ler avvisas. Frågan uppkommer denna ordning förenlig med EG-rätten.ärom

frågaDenna kompliceradär och kräver genomgång.närmareen
Det kan inledningsvis konstateras råds-varken eller kommissionsför-att

ordningen innehåller några uttryckliga bestämmelser avgifter för täckaattom
kostnaderna för prövningsförfarandet inför utförsel tillståndspliktiga kul-av
turföremål. I artikel 6 i kommissionsförordningen finns dock regelen som
ålägger sökanden bära kostnader för dokumentation kulturföremåletatt ochav
dess eventuella uppvisande för myndighet. Det ligger till handsnära däravatt
dra den slutsatsen andra avgifter inte bör sökanden. Detta kanatt tas ut av
dock endast gälla vid prövning EG-licensfrågor. Vad tillåtet vidärav som
den prövning enligt lagar får ske med stöd artikel 36 istaternas egna som av
Romfördraget framgår däremot inte.

Eftersom EG sålunda inte vid sidan de nämnda reglerna i kommis-av-
sionsförordningen meddelat särskilda regler avgifter, blir det avgö-om av-
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fråga de inled-sådant har tolkats iRomfördragetintresse hurrande omsom
verkan.avgifter med motsvarandetullar ochningsvis nämnda förbuden mot

flerai det förstaför EG-domstolens domredogjordesI avsnitt 6.1.1 av
kulturfö-avgifter påoch ItalienEG-kommissionenmål mellan export avom

mindrevärderelaterad ellervarkeninnebarremål. Trots domen, att ensom
ordningen medItalien inteavgift fick upphävdeadministrativ export-tas ut,

ItalienskaEunomia demål Mål 1871, Porroefterföljandeavgifter. I motett
EG-[1971] ECR 811 förklaradeundervisningsministeriumrepublikens

direktartikel 16 hmitaliensk domstolremiss fråndomstolen efter atten
skaparoch deras medborgarebåde medlemsstatertillämplighet samtgentemot

myndigheternadomstolarna ochde nationellarättigheterindividuella som
därför verkan.saknadeAvgiftsbestämmelsemamåste respektera.

domstolenstredje gång underslutligenavgifterna komitalienskaDe en
Kommissionen Ita-Mål 4871,kommissionenpå begäranprövning motav

regeringens in-underkändes den italienska529. Därvid[1972] ECRlien,
den ita-upphävas i den ordninginte hunnitvändning avgiftsreglemaatt som

föreskrev.författningenlienska
Italien uttalat medserien målfrån början ihade redanDomstolen attmotav

verkanmotsvarandeavgifter med avses

designation andand whatever itssmallpecuniary charge, howeverany
domestic foreignunilaterallywhich imposedof application,mode oron

whichfrontier, andtheyof the fact thatgoods by not across areason
ef-equivalentcharge havingstrict constitutesin thedutycustoms asense,

13 16 of the Treaty,Articles 12, andmeaning offect within the even
dicrirninatorybenefit of the State,for theimposed protec-not ornot

inimposedwhich the chargeproductin effect and thetive noton
domestic product.withcompetion any

Även så kan200 får blygsam,avgiften krsvenskaden anses somomom
förenligt med Rom-avgiftsuttagetmedföraförhållande inte ärdetta attensamt

fördraget.
italienskaEG-domstolen också denunderkändeframgickSom ovan
artikel 36handelsrestriktioner enligtmöjligheten tillämpaståndpunkten attatt

vidhållit och utveck-domstolenlinje harberättiga avgiftsuttaget. Dennaskulle
[1977] ECR 5Mål 4676,Bauhuis Nederländernamål, bl.a.lat i andra mot

36enligt artikelinte hindrar denartikel 36, denframhöllsi vilket ävenatt om
vid utförsellivsmedelshygienska kontrollochveterinärhygienskatillåtna av

såtolkasi målet, likväl inte kanfrågaoch svin detnötkreatur attvar omsom
sådan kontrollavgifter i samband medförmöjlighetden öppnar utatt ta av

för kontrol-täcka kostnadernai avsiktexporteradeimporterade eller attvaror
oundgängligen nödvändigtinteansåg det nämligenDomstolenlen. utatt ta

och ansåg36 medgivna befogenheteni artikelavgifter för denutöva attatt
gemenska-handelshinder inomägnadeavgifterna sålunda utgöraatt ettvar

pen.
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heller fortsattInte svenskt ansökningsavgift kan således moti-ett uttag av
Sverigemed fortsättningsvis har upprätthålla tillstånds-även rättatt attveras

plikt for utförsel kulturföremål med stöd artikel 36.av av
Vad möjligen skulle kunna motivera fortsatt svenskt avgiftsuttag ärettsom

det förhållandet avgiften inte vid själva utförseln, avseddäratt tas ut utan att
täcka administrativa kostnader för den förprövning nödvändig förärsom att
behålla värdefulla kulturföremål i landet. sådantEtt avgiftsuttag skulle möjli-

också kunna försvaras därför tillståndsmyndighetema utför tjänstattgen en
den vill föra föremålet. iDomstolen har princip uttalat avgiftut attsom en
med motsvarande verkan tull kan förenlig med Rornfördraget,som vara men
bara den saken uppnår bestämd, faktisk och individuell fördelrörom som en

tillhandahållandet tjänsten Mål 6374, Cadsky Istitutomotgenom av
nazionale Commercio Estero, [1975] ECR 281. sådantEtt synsättper
skulle sannolikt kunna upprätthållas endast avgiften för beviljadetogs utom
tillstånd. v

Emellertid har också liknande motiveringar EG-domstolen, åt-prövats av
minstone i fråga avgifter för prövning importlicensansökningar. må-Iom av
let Tyskland Kommissionen mål 52 5565, ECRoch 179 anfördemot
Tyskland förgrund mängdrelaterade administrativa avgifter vidatt ta utsom
import kött och andra livsmedelsprodukter importören därigenom till-attav
fördes förvaltningstjänster. Tjänsten i fråga tillåtelse saluhållaattvar en va-

i Tyskland. EG-domstolen fann tillståndsprövningen inte medfördeattrorna
sig några direkta eller indirekta fördelar för och underkändevare varorna,

därmed avgifter vidareen diskussion och rättsfall finns återgivna iuttaget av
EU-Karnov, Köpenhamn 1993.

Utredningen finner sålunda vid tolkning EG-rätten övervägande skälen av
tala för det inte längre tillåtet i den EG-intema handeln avgift iäratt att ta ut en
syfte täcka kostnaderna för utförselprövningen kulturföremål.att av

6.1.4 Utredningens slutsatser förslagoch

EU-anslutningen har inte minskat Sveriges möjligheter definieraatt
vilka kulturföremål inte får lämna landet tillstånd ellerutansom ange
vilka kriterier bör föranleda tillstånd till utförsel. Däre-vägrasattsom

har den fria rörligheten och avskaffandet tullkontroll inom denmot av
interna marknaden minskat möjligheterna övervaka tillståndsplik-att att

Över-tiga kulturföremål inte förs illegalt till medlemsstat.ut en annan
vägande skäl talar dessutom för Romfördraget inte medger fort-att ett

avgifter för prövning frågor utförseltillstånd införsatt uttag av av om
utförsel till medlemsland. Kompensatoriska åtgärder inteett annat som
strider EG-rätten bör införas för motverka illegal utförselmot att en av 237
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kulturföremål. Vid 70revision enligt § tullagen 1995:550 bör tull-en
myndighet få kontrollera utförsel kulturföremål till EU-annatavom

förekommit sådanland i strid med denna lag. För kontroll skall be-
istämmelserna tullagen revision gälla i tillämpliga delar. Denom nuva-

rande skyldigheten uppvisa utförseltillstånd för tullmyndighet vidatt
till EU-land bör upphävas.gränsen ettpassage av

LU-anslutningen har inte minskat Sveriges möjligheter definiera vilkaatt
kulturföremål inte får lämna landet tillstånd eller vilka kriterierutansom ange

bör föranleda tillstånd till utförsel.vägrasattsom
Genom EG-förordningen direktivetoch har emellertid tillkommit vissa

problem för tillämpningen i många föremåldet omfattas till-att som av
ståndsplikt utförselvid från Sverige inte omfattas det samarbeteav som
etablerats mellan medlemsstaterna såregelverket. Detta gäller t.ex.genom

alla möbler förekommer i den svenska handeln, eftersom degott som som
endast undantagvis till ligger EG:s värdegräns föromsätts översomsummor
möbler, 427 OOOkr. Om möbel under påträffasvärdegränsen i ett annaten
medlemsland direktivet inte någon möjlighet begära återlämnandedessattger

inte offentligom möbeln tillhör samling. Om möbeln frågai skulleen ex-
till tredje land via medlemsland berörs den inte heller li-porteras ett annat av

censprövningen vid det landets gräns.yttresenare
Föremålskategorierna enligt EG-reglema och särskilt de värdegränser som

ändrasknutits till dem borde därför för bättre tillfredsställa svenska intres-att
fråga ligger utanförDenna dock Kulturarvsutredningens uppdrag. Ensen.

revision EG:s föremålskategorier skall ske under 1996 och utredningenav
förutsätter regeringen därvid uppmärksammar frågan.att

Någon negativ påverkan på möjligheterna vid Sveriges del denatt yttreav
kontrollera utförselreglema efterlevs har EU-inträdet inte innebu-gränsen att

rit. Annorlunda situationen vid den inre Trots EU-gränskontroll-är gränsen.
utredningens slutsats kontrollnivån blir oförändrad eller på siktatt t.o.m.
högre vid inreden före EU-anslutningen, förmodar Kulturarvsut-gränsen än
redningen kontrollmöjlighetema for kulturföremål för-kommeratt attsnarare

Visserligen har kontrollmöjlighetema varit ganska småsämras. med detäven
tidigare tillämpade Detta sammanhänger med svåraredet ärsystemet. att att
kontrollera utförsel införsel. Vid olaga införsel befinner sig i regel bådeän

och gärningsmannen vid upptäckten svenskt territorium och kan nåsvaran
straffrättsliga och andra åtgärder. Vid olaga utförsel situationen normaltärav

den omvända. Förhållanden anledning undersöka vilka s.k.attger
kompensatoriska åtgärder förenligakan med EG-rätten och görsom vara som

möjligtdet fortsättningsvis upprätthålla rimligt mått kontrollävenatt ett av
kulturföremål inte förs landet påöver sådant det svenskasättatt ut ett attur

kulturarvet hotas.
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åtgärdKompensatorisk Kriminalisering förberedelse till smugglingav av
kulturförenzål

fullbordat utförselbrottEtt både enligt varusmugglingslagen och enligtär,
lagstiftningden kan förutses bli tillämplig vid den inre lättgränsen,som av

insedda svårtskäl beivra, åtminstone i fallde där både föremål och gär-att
ningsman befinner sig utomlands under förundersökning och lagforing. För-
söksbrott och föreslås också i fortsättningen straffbart,är, åtalettvara men
kräver i praktiken upptäckten sker antingen vid eller införgränsen näraatt

där endast misstankebaserad kontrollgränspassagen, i princip fårnumera
in. Den tidigare ordningen har medgettsättas slumpbaserade kontroller vid

Ävendenna den statistiskagränspassage. sannolikhetentyp attav om upp-
täcka brott med de tidigare stickprovskontrollema varit liten, får det antas att
själva möjligheten slumpvis kontrollera haft inte oväsentlig allmänpre-att en
ventiv effekt. Denna effekt har sålunda fallit bott och inte medersattsnumera
någon risk för påföljd.generell i någonFör mån kompenseraattannan mer
bortfallet de slumpbaserade kontrollmöjlighetema med deras preventiva ef-av
fekt har utredningen föreslå förberedelse förövervägt olovlig utförselatt att

kulturföremål kriminaliseras för därigenom det möjligt ingripagöraattav att
planerade utförselbrott vid tidigare stadium följer denänmot ett som av nu

gällande kriminaliseringen försöksbrott.av
Utredningen har ändå funnit tillräckliga skäl inte finns för sådantatt ett

förslag. Som framgick avsnitt 6.1.2 frågan försökspunkten in-är närav om
träder generellt besvärlig bedöma inom straffrätten. förefallerDet ovisstatt

det skulle bli lättare i praktiken straffbar förberedelseavgöra närattom en av
illegal utförsel kulturföremål påbörjas och i vilka fall straffbarhetenettav
ändå skulle bortfalla med hänsyn till den misstänktes möjlighet avbryta detatt
planerade utförselbrottet vad det bedöma vilka förfarandenän är attnu som
kan straffas försöksbrott. Med hänsyn till dessa svårigheter framstår detsom
inte meningsfullt framlägga något förslag i den antydda riktningen.attsom

åtgärdKompensazorisk 2: Uppgiftsskyldighet för handeln

Utredningen har kompensatorisk åtgärd förövervägt förstärkaatten annan
möjligheterna ingripa planerade utförselbrott. Med dagens regler finnsatt mot
inga uppgifter hos myndigheterna vilka eller företag köperom personer som
kulturföremål det slag ofta Om sådana uppgifter funnesexporteras.av som

intetillgängliga får förmoda köparna skulle föra tillståndspliktigaatt utman
kulturföremål först fåttha vederbörligt tillstånd. Från denna utgångs-utan att
punkt skulle det kunna skyldighet för åtminstoneövervägas demen som yr-
kesmässigt handlar med konst- och antikviteter lämna uppgifter tillatt myn-
digheterna till i fall de kulturhistoriskt viktigaste föremålen harvartom vem
överlåtits. En sådan uppgiftsskyldighet skulle också kunna tillståndsmyn-ge
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föremålför verksamhet nyttig inblick både i vad slagsdighetema derasen
ofta sker. den mån integritetskänsliga uppgiftersäljs och hur detta Isom

förekomma, skulle dessa kunna skyddas med sekretess.skulle
slutsatsen sådanemellertid kommit till denUtredningen har att en upp-

på meningsfulltgiftsskyldighet inte införas. skulle svårtbör Det att ettvara
föremål skulle omfattas. Hanteringenvilka slagsavgränsasätt som av upp-

visst merarbete både företagen ochgiftsskyldigheten skulle leda till hosett
inte heller från möjligheten demyndigheterna. Man kan bortsehos att som

uppgiftsskyldigheten skulle kunna lämna fel-föremål omfattasköper som av
uppgifter sin identitet, eller riktiga uppgifter snabbt skulle kunnaaktiga attom

vidareförsäljningar.bli inaktuella genom

åtgärd Möjlighet företa räkenskapskontrollKompensazorisk 3: att

införaform kompensatorisk åtgärd börEn övervägas är attsom enannan av
företagmyndighet utföra räkenskapskontroll hosför behörig ärrätt att somen

med kulturföremål.verksamma inom handeln
finnsgällde före den 1 januari 1995 bestämmelserIden tullagstiftning som

i import- och exporthänseende. Dessa be-räkenskapskontroll företagavom
misstanke tullverket möj-stämmelser har kunnat tillämpas och har gettutan

överträdelser in- och utförselrestriktioner.ligheter i efterhand uppdagaatt av
januari 1995 gäller transaktionertullagstiftning infördes den 1Den som

EG-kontrollmöjligheter i fråga internavarför tullensöver gräns,yttre om
Övergångsvis gäller fortfarande de gamlatransaktioner har bortfallit. dock
kontroll krigsmateriel och strategiska produk-bestämmelserna i vad avavser

huvudsakliga tullkontrollarbetet bedrivs räkenskaps-där detter, genom
kontroll.

På jordbruksområdet finns ordning medger tillsyn och kontrollen som av
6EG:s förordningar jordbruksprodukter. Enligt § lagenefterlevnaden omav

1710 EG:s förordningar jordbruksprodukter har tillsynsmyn-1994: omom
områden och används viddigheten bl.a. få tillträde tillrätt att utrymmen som

på begäran få upplysningar ochhantering jordbruksprodukter samt attav
handlingar behövs för tillsynen.som

medger efterhandskontroll regelefterlev-Det finns alltså regler en avsom
EG-intema vissa slagsnaden i den handeln med Dettavadäven avser varor.

stårinnebär något ingrepp i varuflödet den inre ochkontroll inte över gränsen
därför inte i strid prinicipen fri rörlighet förmed om varor.

frågaUtredningen finner motsvarande kontrollmöjlighet iatt typen av om
kulturföremål, den riktas bokföring ochhandeln med t.ex. mot annat un-om

enskilda fall ochhos företagen, skulle kunna avslöja illegal utförsel iderlag
Utredningendärigenom också få inte obetydlig allmänpreventiv verkan.en

kontroll i fråga handeln med kul-föreslår därför särskild regelatt en om om
turföremål införs.240
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Kontrollbefogenhetema anförtros tullmyndighetema,bör har erfaren-som
liknande på andra områden fortfarandehet verksamhet och utför mot-somav

svarande kontroller avseende illegal till tredje land. framstårDetexport som
lämpligare välja reglering återinför befogenhetertullens göra rä-att attsomen
kenskapskontroller med avseende på illegal utförsel kulturföremål tilläven av
andra EU-länder, välja den andra här beskrivna modellen för kontrollän att

förjordbruksprodukter. avgörande skälet denna ståndpunktDet är attav
tullagen redan innehåller tillräckliga bestämmelser för förfarandet och detatt
för kulturföremålens del inte behövs så vida kontrollbefogenheter isom anges

EG:s förordningar jordbruksprodukter. Utredningenlagen föreslåromom
sålunda det i 5 kap. förs in regel med följande lydelse.KMLatt en -

§ 1995:550fârVid enligt 70 tullagen tullmyndighetrevision kontrol-en
kulturföremâlutförsel till EU-land förekommitlera i strid medannatom av

sådan skalldenna lag. För kontroll bestämmelserna tullageni revisionom
gälla tillämpliga delar.i

tillståndSkyldigheten vid den gränsenuppvisa inreatt

mindre ändring svenska därtill Skyldighe-En det regelsystemet bör göras.av
enligt 8 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter uppvisa utförseltill-ten att ett

stånd för tullen vid själva utförseltillfállet i och för sig framstå moti-kan som
verad vid bortförsel till EU-länder, i varje fall bakgrund denäven mot av
bristande möjligheten från sådana återfåländer illegalt bortförda föremålatt

ligger under de värdegränser gäller enligt återlämnandedirektivet.som som
Genom uppvisandeskyldigheten skulle viss möjlighet följa utvecklingenatten
behållas.

Som har uppvisandeskyldigheten det bakomliggande motivetnämnts att ett
tillståndgivet inte skall kunna utnyttjas fler gånger för snarlika föremål. Det

skall nämligen beslutet utförselantecknas har skett innan detta återställsatt
till förden föremålet.utsom

Utredningen kommer i betänkandet föreslå tillstånden tidsbe-att attsenare
till år. Därmed inskränks möjligheten till dubbelutnyttjande till-gränsas ett av

ståndsbeslut. Uppvisandeskyldigheten framstår efter sådan åtgärd närmasten
ordningsföreskrift. påMed tanke tullnärvaro inte alltid kanattsom en ren ga-

på platser där inre ocksåkan det bli betungande förgränsranteras passeras
enskildeden uppfylla skyldigheten. förhållande till andraI medlemsstateratt

måste sådan skyldighet vad kan motiveras be-utöveren anses som som en
fogad gränsfonnalitet. Uppvisandeskyldigheten bör därför avskaffas såvitt

den inre I fråga den följatordegränsen. gränsenyttreavser om passage av av
tullagen vederbörliga tillstånd skall uppvisas. Bestämmelsen kan alltsåatt

ii detta avseende bort.även tas
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Möjligheten avgifteratt ta ut

Frågan möjligheten avgifter för tillståndsprövningen har fleraatt ta utom
aspekter. Den utredningen främst upprätthållit sig vid EG-rättenärsom om
medger administrativa avgifter för täcka kostnader for till-staterna att ta ut att
ståndsprövningen vid bortförande kulturföremål till medlemsstat.av en annan
Därtill kommer vid den frågornaöver möjlighetengränsenexport yttre attom

motsvarande avgifter vid EG-licensprövning enligt rådsförordningen ochta ut
i den mån tillstånd fordras endast enligt de svenska reglerna., tanllunions-om,

reglerna skulle innebära hinder avgiftsuttag.ett mot
Avgiftsfrågan inrymmer också .lämplighetsbedömningz det ändamåls-ären

enligt med tanke på de syften bär utförselkontrollen betunga all-attsom upp
mänheten med avgifter Till denna aspekt återkommer utredningen i avsnitt
6.6.2.

frågaI avgift för tillståndsprövning vid bortförande till med-om ett annat
lemsland har utredningen undersökt hur avgiftsfrågan behandlats vid annan
svensk tillståndsgivning inför in- eller utförsel i den EG-intema handeln efter
den svenska unionsanslutningen. Krigsmaterielinspektionen avgifter påtar ut
givna utförseltillstånd till EU-land, sig ha stöd för detta i det för-men anser
hållandet handel med krigsmateriel generellt undantagen frånäratt gemen-
skapsrätten enligt artikel 223 i Romfördraget. Kommerskollegium och Jord-
bruksverket har i den mån licensplikt undantagsvis fortfarande för-variten-
enlig med EG-rätten generellt ändå tagit bort avgifterna. Jordbruksverket-

avgifterhar i fall kvar i förhållande till medlemsland, nämligen vidett annat
anserinförsel hund eller katt. Verket sig ha förstöd detta i artikel 10 iattav

direktivet EEG65 1993 uttryckligen förklarar handeln med sådana husdjur
underställd nationella bestämmelser.vara

Utredningen har funnit övervägande skäl tala för EG-rätten inteattovan
medger det nuvarande avgiftssystemet fortsätter. Visserligen inteatt synes
EG-domstolen ha något fall med förutsättningarprövat helt överens-som

med de gäller förstämmer den svenska tillståndsprövningen, desom men
avgjorda målen ändå så likartade det finnsär risk svenskaatt storpass atten
avgiftsregler skulle angripas EG-kommissionen och underkännasav av
domstolen. Om sådan situation skulle uppstå, kan konsekvens också blien en

uppburna avgifter skall betalas tillbaka. En sådan omgång givetvisatt vore
mycket olycklig.

Beträffande EG-licensema vid kulturföremål till tredje land talar,export av
framgick kommissionsförordningens bestämmelser närmastsom ovan, emot

avgifter får Inget medlemsland heller avgift foratt tas ut. annat ta utsynes en
licensprövningen. Utredningen inte Sverige har någon anledningattanser att
välja någon väg.annan

Vad slutligen gäller möjligheterna avgift vid till tredje landatt ta ut export
kulturföremål berörs endast de svenska bestämmelserna till-av som av om

ståndsplikt har utredningen inte kunnat finna EG-rätten lägger några hinder242 att
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för fortsatt avgiftsuttag. återstårivägen Det dock ställning till huru-ett att ta
vida det ändamålsenligt och lämpligt avgift i dessa fall. Utred-är att ta ut

fråganningen återkommer till i samband med andra överväganden rörande
tillståndsforfarandet i avsnitt 6.6.2.

6.2 Skyddsbehov, tillståndspliktoch prövningskriterier

detta avsnitt utredningen kring grundläggande frågornaI de ut-resonerar om
formningen skyddsreglersvenska oönskad kulturföremålmot exportav av

bakgrund den diskussion förts under 1900-talet.mot av som

6.2.1 Ett synsättnyanserat

kulturföremålI begreppet inryms endast rörliga föremål, antingen dessa från
början varit flyttasavsedda kunna eller de har avlägsnats från byggnadatt en
eller anläggning på sådant de full användbarhet flyttas.med kansättett att
Den i lagstiftningen använda för sådana föremål lösöre. lösöreMedärtermen
förstås dock givetvis mycket kulturföremål.änmer

föregåendeI avsnitt 5.2.1 har utredningen berört frågor mel-gränsenom
lan fast och lös egendom och funnit det finns behov utvidgaatt ett attav
skyddsmöjlighetema vid byggnadsminnesförklaring för lösöre kultur-vars
värde består fysisk anknytning miljö.bevarad till vissen en

Normalt har lösöre frihet förfoga egendomen: sälja,ägare överatten av
hyra flytta både inom och landet och till och med kasta bort ellerut, utom
förstöra den. Dock det såväl i Europakonventionen de mänskligaär rät-om
tigheterna i regeringsforrnen godtaget tillgodoseendet angelägnaattsom av
allmänna intressen kan behöva föranleda inskränkningar i förfogandefriheten
i regeringsformen dock endast mark och byggnad objekt förnämns som

sökarestriktioner. Syftet med detta avsnitt fastställa de all-är närmareatt
intressen bör föranleda kulturföremål i vissamänna ägareattsom numera av

fall skall skyldiga tillstånd försöka innan de föremålen landetatt utvara ur
och i vissa fall måste finna sig i tillstånd inte beviljas.att

kan inledningsvisDet konstateras exportprövning liggeratt etten som
slags försvarsmur i strävandena bevara det svenska kulturarvet. Iyttersta att
många fall det- utredningen tidigare konstaterat- motiverat in-är attsom
skränka rörligheten på tidigare stadium, någonredan dvs. redan står inärett
begrepp rubba föremål från ursprungsmiljö. Om sådantdessatt ett ett ur-
sprungssamband väl har brutits kan det dock mindre betydelsefulltvara om

flyttasföremålet därefter finns kvar i landet tilleller land. I mångaett annat
fördetfall måste det också bedömas klart positivt svenska kulturarvet attsom 243
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föremål illustrerar detta finns tillgängliga för utländsk publik. Dettasom en
bör inte tillämpligt endast på utställningsföremål. Det finns ingetanses gene-
rellt negativt i utomlands bosatta för privat bruk inneharatt rentpersoner

kulturföremål.svenska detTvärtom värde goda svenska kultur-är stort attav
föremål under identitet finns representerade i utländskarätt hem. Det kultur-
politiska målet främja internationella kontakter måste sålunda kunnaatt ettges

det därmed åtminstone teoretisktavsevärt inkräktar påäven detutrymme, om
kulturpolitiska bevarandemålet, i den mån detta innebära bevarandeettanses
inom landets gränser.

Frågan för Kulturarvsutredningen därmed finna efter dagens si-är att en
tuation och med hänsyn till utvidgadeden rörligheten i EU anpassad balans-
punkt mellan kraven oinskränkt rörlighet för kulturföremål och detäven
allmänna intresse fortfarande sig gällande behålla på visstgör att ettsom av-

bestånd kulturföremål inom Sverige.gränsat av

Kvalitetsskydd och masskydd

Utredningen har i avsnitt 3.4.1 redogjort för huvudpunkterna i diskus-den
sion och de ståndpunktstaganden rörande skyddsbehovet förekommitsom
under 1900-talet. Skyddsambitionema har knutits till två teoretiskt oförenliga
aspekter: å enda sidan behovet skydda elit föremål påatt ettav en av genom
visst konstruerat kvalitetsskydd, å den andra sidansätt behovet skyddaattav

brett spektrum föremål från alla samhällsskikt, masskydd. Också iett ettav
aktuellade lagförarbetena kan spåra de båda ambitionerna. Inu man prop.

198485:179 14 framhålls vissa de där föreslagna föremålskatego-atts. av
rierna inte utvalda för tillgodose behov, för säker-att utan attvar museernas
ställa det skall finnas tillräckligt föremålantal kvar i landet.att ett

Att kvaliteten föremålenhos har betydelse, på det på vilketsättstor syns
tillståndsplikten i olika fall definierats. De utländska föremålen och vissa av
de svenska har sålunda knutits till ekonomiskt värde för markera detett att att

frågahär tillståndsplikten till de framståendeär avgränsa och efter-attom mer
frågade föremålen i sin Man torde också kunna peka på vissa katego-art. att
rier bestämts mycket selektivt, svenska signerade fajanser.t.ex.

Som exempel på den masskyddsprincipen skulle kunna anförasmotsatta
tillståndsplikten för alla 100 år gamla svenska möbler, speglaröver och skrin,

värde. Mängden sådana föremål i landet mycket Att inte någonäroavsett stor.
andel totalmängden betydelsefull för det svenska kultur-stor av anses vara

antyds förhållandetdet utförseltillstånd lämnats i 96-97 %arvet attav av
prövade fall, vilket i föroch sig inte behöver betyda andelen föremålatt som
har denna betydelse uppgår till endast 3-4 %. Trots sålunda mångaatt
föremål inte sådana bör har denna föremålskategoriär vägrasatt export
omfattats tillståndsplikt alltsedan 1927 års kungörelse möbler ochav
husgeråd, kategorinsoch omfattning har inte blivit i någon nämnvärd grad244
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ifrågasatt. Man kan jämföra med utländska möbler, speglar och skrinatt
omfattas tillståndsplikt under förutsättningar: de skall värdasnävareav vara

50 000 kr och ha funnits i landet sedan Före 1840. ligger sålundaHäränmer
redan i föremålskategorins definition uttryck för kvalitetsbaseratett ett mer
urval.

En sak det givetvis inom för breda föremålskatego-deär attannan ramen
riema så utförselförbudetbör ske selektiv prövning, inte drabbar andraatten
individuella föremål sådana verkligen förbetydelse det nationel-än är avsom

kulturarvet. till avgörande för frågan föremålla Det slut skall fåettom expor-
inteeller alltså bedömning föremålets kvalitet i förhållande tillärteras en av

liknande föremål. v .
detta sammanhang kan det anledning redovisa statistikI den överattvara

ansökningar,antalet avslag och överklaganden utredningensom samman-
ställt.
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Statistik antalet utförselansökningaröver 1986-1994

Stiftelsen RAÄNM Nordiska SKM Statens konstmuseer,museet,
Riksantikvarieämbetet och historiska KB Kungl. bibliote-statens museer,
ket, RA Riksarkivet

RAÄ Över-NM SKM KB RA Totalt Avslag

klagande

198687 5 813 415 4 3 6 235 NM 189
KB 1

198788 9335 396 5 2 6 336 NM 124 1
SKM 2

198889 4 858 250 8 2 11 5 129 NM 164
SKM 2

1989 2:a halvåret 2 395 232NM
SKM 6

1990 1:a halvåret 689 107 796

1990 2:a halvåret 474 109 583 NM 39
SKM 3

1991 1:a halvåret 520 115 635

1991 2:a halvåret 505 35 1 541 NM 30
SKM 3

1992 1:a halvåret 584 56 1 641

1992 2:a halvåret 552 36 588 29NM
SKM 1

1993 1:a halvåret 686 35 l 1 723

1993 2:a halvåret 711 51 762 NM 42 3
SKM 4

1994 1:a halvåret 682 62 744 uppgift uppgift

1994 2:a halvåret 709 54 1 764 uppgift uppgift
1995 1:a halvåret 540 62 2 604 uppgift uppgift

före införande ansökningsavgift.av

föremålskategorierStatistiken visar inte direkt vilka varit föremål försom
ansökningar, avslöjar indirekt, i det Nordiska handlägger 93-men att museet
94 % alla ansökningar, den helt dominerande föremålsgruppenav att är
möbler.
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omvärderingnågonfått i uppdraginte göraKulturarvsutredningen har att
utförsellagstift-nuvarandedenuppbärprinciperdegrundenfrån somav

fördel kanmedaspekterövergripandenågradockfinnsDetningen. sommer
föremålsföre-aspektsådan ärutförsel. Enskyddpå behovetläggas motav

samlingar.tillgängligaallmänhetenföreller påoffentliga sättikomsten annat
irepresentativitet finns all-godmedföremålhävdastorde kunnaDet att som

utförselresuiktioner.någraomfattasbörintesamlingartillgängligamänt av
då liggande198485:179 16i gentemotanväntArgumentet är s.t.ex. prop.

vilka föremålskriftertrycktautländskatillståndsplikt förförslag re-m.m,om
Ändå genomgåendeintesådant synsättsamlingar.offentliga ärifannsdan ett

föremålvissatankeexperimentetvilket belysestillfredställande, typeratt avav
säkertflesta tordeDeåterfinnasskulle kunnaendastframtideni museer.

i svenskafattigt detskullekulturarvetsvenskadet omvaraattense omvara
sjömanskistorMoraklockor,Johansmöblemang,Karlsaknasskullehem t.ex.

beskådasföremål skulle kunnaliknandeskåp,blomranksmålade ävenoch om
i närheten.ett museum

ikulturföremålliknandeochmöblerutförselförtillståndspliktEn sven-av
fö-utarmningtotalhotandehindratillmedverkadärförkanska hem avatt en

likvälbörbefaras. Instrumentetsådan kanmåni denremålsbeståndet, an-en
före-kulturbärandegrundenisådanaförurskiljningmed ävenvändas stor

exportförbudspelaruppskattas,intesig självaföremålen iOm ettmålstyper.
Föremålenbevarandeinstrument.rollunderordnadheltsannolikt somen

för sigfall i ochi någotursprungsmiljöer, vilketbort i sinasådant falliglöms
förföremålen inteeftersom utsättsbevarandesynvinkelpositivtkan urvara

därförnegativt,genomgåendesannolikt ärrestaureringar, attolämpliga men
förstörs.ellerförfarsföremålen kanske t.o.m.

kulturföremålmedgervilkenhemmamarknad,fungerandeväl attEn om-
god för-intresseradefår förutsättastill innehavaresätts av envara mersom

betydelse föravgörandesannolikttidigare ärvaltning dem ägare,än avav
föremålmotsvarandeprisnivånOmuppskattning.fortsattaallmänhetens

mångaförfrestelsenökarmycket högre,skulle bli att tautomlands avsevärt
tjäna in denförnågramån det finns-i dengränskontrollemaförbi attsig -

restriktiv in-i utlandet. Enförsäljningvidmellanskillnadenekonomiska en
hemmamarknadenpåprissänkandeinverkakan i sigtill utförselställning ge-

inhemskaSjunker dendelta.avstår frånutländska köpareseriösa attattnom
kringgåbenägenhetenökarintresse ochsäljaressvenskaprisnivån minskar att

utlandet.imarknadsplatslukrativnåförrestriktionema att en mer
tillräckligtbehållalandetför iexportförbud behövs ettArgumentet attatt ett

före-brukstraditionerstillverknings- ochlandsändarspå olikaexempelantal
säkerställainteexportförbud kanEttocksåbehöver t.ex.komster nyanseras.

ursprungsmiljöer i ställeti sinaförblirlandskapstraditionerolikaalsteratt av
andra delarfritidshus i helteller ihemmiljöerstädersi våraför återfinnasatt

intebehöverlandetföremål försregionalt intressantaAttlandet. ut varaurav 247
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skadligare för det svenska kulturarvet omflyttning inom landet. Denän en
regionala kulturhistorien kan också ha knytningar till våra grannländersnära
kulturarv, vad gäller äldre sydsvenska föremål föremåloch med fin-t.ex.
ländskt Sådana synpunkter talar också för måttlig omfattningursprung. en av
tillståndsplikten och försiktighet med utförseltillstånd.vägrastor att

unskapsfrdgorK

sammanhängande med skyddsbehovet också frågor i vad mån det iär om
Sverige finns samlad kunskap föremålens kulturhistoria. Sambandetom
mellan utförselrestiiktioner kunskapsförrådetoch dock komplicerat. Omär
kunskapen god skulle det i och for sig kunna tala för liberal utförsel-vore en
politik. Dokumentationen kunde i så fall förutsättas god inte bara beträf-vara
fande viss föremålstyp i olika yttringar, konstnärligtävenutanen om ur-

tillverkningsmetoder, spridning och andra faktorer. visstEttsprung, exem-
plar skulle i sådant fall inte behöva i landet för bidra till kunskapen.stanna att
Likväl kan inte aldrig så god dokumentation föremålet självt. Utforsel-ersätta
restriktioner skulle alltså i vissa situationer framstå befogade ävensom om
kunskapsläget betydligt bättre idet dag.än ärvore

Enligt vad utredningen har kunnat förstå den samlade kunskapen beträf-är
fande svenska kulturföremål utanför de offentliga samlingarna, dvs. kunska-

vad finns både hos privatpersoner och i olika lokala samlingar,pen om som
på hembygdsgårdar, ofta dålig, det på vissa områden,även t.ex.som om ar-

kivområdet får kunskapen de privatatvärtom arkivenstörre ärattanses om
mycket god. Att kunskapsnivå behövakan höjas kan emellertid inte direkten
motivera ordning med vittgående utförselrestriktioner. Forskning ochen an-

kunskapssammanställning följer inte med automatik på utför-vägratettnan
seltillstånd. Ett sådant inte någonheller ökad tillgänglighet till själva fö-ger
remålen. Möjligen talar behovet bättre kunskapsläge för aktivettav en mer
förvärvs- eller vårdpolitik beträffande föremål fysiska kondition kanvars an-

hotad.ses

kulturföremålInventering av

En ordning skulle leda till bättre kunskapsläge givetvis inven-ettsom vore en
tering kulturföremålsbeståndet. sådanEn behöver inte börjaav som en
landsomfattande verksamhet skulle kunna bedrivas successivtutan som
forskningsprojekt i samarbete med berörda arkiv bibliotek.och Detmuseer,
ligger dock utanför utredningens uppgift föreslå sådan inventering.att en

Utredningen vill dock inte lämna inventeringsfrågan påpeka vilkautan att
fördelar sådan verksamhet också skulle kunna medföra för utförsellag-en
stiftningen för kulturföremål. Som framgått bakgrundavsnittet 3.4.1 ärav
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Fomvårdskommitténs för-i bådebärande elementinte Dentanken ettvarny.
båda1930, vilkabetänkandeKulturskyddssakkunnigas1921 ochårslag

efterregistreratsföremålgälla förskulleutförselförbud ettbyggde på somatt
Även bevarandesyfterestriktioner medandrainventering.påbaseraturval

därefter harföremål. När tanken prövatsregistreradeför ut-skulle gälla av
harpropositioner1985 års1981 ochi1979år 1964 ochredningarna samt

givetvisUtredningen inserresurskrävande.alltföravvisats att storaden som
Skyddsrestriktionerinventering.riksomfattandeförskulle krävas enresurser

Även inventeringpåbörjadblygsamtsådan.inteemellertidförutsätter enen
registre-föremål. Tillvissaregistreringförunderlagkunnaskulle avenge

rättsverkningenbl.a. denknytasskulle kunnaföremålinventeraderingen av
deninnebär intetillstånd. Detlandetinte får förasföremålet attutanutatt ur

föremålskategorier skulle ersättasvissaförtillståndsplikten ettgenerella av
varandra.kompletterakunnaskulleBåda metodernaregistersystem.
utförselkontrollenutredningenfinnerregistersystemavsaknad attI ettav

grundpåvilafortsättningen börikulturföremålavseende även samma som
föremålallautförseltillståndsplikt fördvs.ordningen,nuvarandeden somav

föremål ochkategorier pröv-definieradeförinomfaller närmare enavramen
kulturarvet.svenskaför detbetydelseföremålensindividuelladening av

förslagochUtredningens slutsatser6.2.2

kultur-utförselskyddreglernasvenskaHuvudsyftet med de mot avom
kultur-nationellaskydda detfortsättningsvisföremål bör även attvara

förordningi EG:sföremålskategorier exportDe omangesarvet. som
anpassade ålders-förhållandenefter svenskamedkulturföremål kan,av

föremålskategorierdei huvudsak ävenoch värdegränser, somrymma
fårsvenska Undantagreglerna.detillståndsplikt enligtomfattasbör av

föremåltillståndspliktigtOmkulturföremål.samiskafördock göras ett
tilltillståndbörkulturarvetnationellaför detbetydelsebefrnns ha stor

föranvändasbör avgörakriterierDeutförsel inte ettatt omsomges.
bedömningen börVidi lagen.börbetydelseföremål dennahar anges

för lan-representativtsärskiltellersällsyntföremålet lbeaktas ärom
förekomstentillskallvarvid hänsynkulturhistoria,dets motsva-tas av

värdefulltharsamlingar, 2tillgängligaföremål i allmäntrande ett sam-
återställaslämpligen kanbetydelse ochkulturmiljömedband storaven

svensk his-ieller händelsebetydelsefulltill3 knutetdit, är personen
i landet.bör bevarassynnerlig anledningtoria, eller 4 av annan
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I föregående avsnitt har utredningen redan dragit slutsatsen EU-anslut-att
ningen inte innebär något tvång för Sverige ändra sina interna regler i frågaatt

vilka föremål skall kunna hållas kvar landet. Det därför frågaärom som en
lämplighet i vad mån vissa förändringar ändå bör göras.om

En grundläggande fråga vilket huvudsyfteär utförselkontrollen fort-som
sättningsvis bör tjäna. Artikel 36 i Romfördraget grund föranges ger
restriktioner till skydd för nationella skatter, medan det svenska överordnade
syftet har skyddadet nationella kulturarvet. Som framgått ti-angetts attvara
digare skulle dcn svenska lagstiftningen någon materiell påverkan påutan
tillämpningen reglerna kunna ändra det angivna huvudsyftet tillav att avse
skydd för svenskanationella skatter. fördelEn skulle det därmedattvara
markeras den svenska lagstiftningen inte syftar till något sådanaatt änannat
restriktioner medgivna enligt Romfördragetär och det svenska anslut-som
ningsfördraget.

Utredningen har emellertid för huvudsyftet fortsättningsvisävenstannat att
bör skydda det nationella kulturarvet. Detta begrepp inarbetatatt äranges vara
och utredningen inte föreslå några ändringar i dess praktiskaatt storaavser
betydelse, vilket ordvalsbyte skulle kunna antyda. Därtill kommer ord-ett att
sammanställningen nationell skatt på svenska känns något främmandeännu
och associationer till särskilt exklusiva föremål. Som framgått börger ovan
utförselkontnollen inte sikte enbart på sådana.ta

öremâlskategorierF

Skyddsbehovet skall redan i första hand tillgodosesnämnts de-som genom
finitioner föremålskategorier kan särskild betydelse förantasav som vara av

därviddet nationella kulturarvet. En lagteknisk fråga föremålskatego-är om
rierna skall definieras med utgångspunkt i den nuvarande systematiken eller
utifrån den systematik kännetecknar EG-reglema. Denna systematiksom
måste ändå beaktas svenska tillståndsmyndigheter i och med myndighe-av att

med stöd denna skall vilka föremålavgöra underkastadeterna li-ärav som
censplikt enligt förordningen vid denöver Förord-gränsen.export yttre
ningens systematik sålunda ofrånkomligär antingen finner den lämpligman

anpassningfrån svensk utgångspunkt eller Detta skäl förär till katego-ett
risystematiken i EG-reglema.

Föremålskategoriema i rådsförordningen skiljer sig från de svenska kate-
gorierna i EG-kategoriemaavseenden. fler deär svenska och omfattaräntre
föremålsgrupper de svenska reglerna inte intresserar sig för. För mångasom
kategorier gäller också mindre begränsande åldersgränser motsvarandeän
svenska. EG-kategorierna skulle omfatta betydligt fler likartade föremål, om

förinte vissa kategorier antalet föremål aktuella för licensprövning hade av-
hårt högagränsats värdegränser. Dessutom EG-reglema lätt in-görgenom av

sedda skäl inte någon skillnad på inhemska och utländska föremål.250
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Att EG-kategoriema, frånbortsett värdegränsema, vidare de svenskaär än
det går inom EG-kategori inrymmagör den motsvarande svenskaatt att resp.

föremålskategori bör omfattas tillståndsplikt. Genom utbyte EG:ssom av av
ålders- och värdegränser kan tillståndsplikten till vad ärman anpassa som
aktuellt för svenskt vidkommande. Inom kategorin 8 inkunablerA eller ma-
nuskript, inkl. kartor partitur,och enstaka eller i samlingar, äldreär änsom

år inte50 och tillhör upphovsmannen kan sålunda saklig ändringutanman
den nuvarande svenska tillståndsplikten inrymma inkunablersvenska ochav

handskrifter på eller framställda före år 1600, ickepergament samtpapper
tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, och räkenskaper mednoter

värde 2 000 kr. inkunabelEn tryckt skriftöver tillkommitär föreett en som
år 1501.

Den lagtext uppstår sådan redigering visserligen i för-som genom en ger
komplicerat intryck. Alternativet behålla den svenska systemati-stone ett att

parallelltken med den ofrånkomliga EG-systematiken innebär emellertid att
lärade berörs utforselrestriktionema måste sig två skildasom av system, som

vissai stycken påminner mycket varandra, på avgörande detaljerom men
också skiljer sig. Detta alternativ kan därför medföra mått för-störreett av
virring gmndsystematiken hållsän med klar markeringom gemensam en av
de svenska avvikelsema. Utredningen den bedömningengör metodenatt att

den svenska kategorisystematiken under EG:s medföranpassa sammantaget
lättbegripligare ordning för de berörda.en

ytterligareEn fördel inordningmed under EG-systematiken detär äratten
lättare statistiskt redovisa förekommande ansökningar och deras behand-att
ling. sådanEn statistik har betydelse för svenskt aktivt deltagande i deett
förutsedda återkommande revisionema EG-systemet.av

I avseende kan det svenska behovet skydd utförsel inte tillgodo-ett motav
inom för EG-kategoriema. Det gäller samiska kulturforemål ärses ramen som

50mellan och 100 år gamla. Utredningen återkommer till denna fråga i av-
snitt 6.4.1.

Prövningskriterier

I den nuvarande ordningen finns inga andra prövningskriterier angivna än
föremåls betydelse för det nationella kulturarvet där finns också vissresp. en

inbördes oklarhet utredningen kommer beröra i det följande. Avattsom
198485: 179 framgår vilket skyddsbehov blinärmare tillgo-prop. som avses

dosett med detta kriterium. Utredningen finner frågan prövningskrite-att om
ñema den de lämpligenär bör kunna utläsas direkt lagtexten.arten attav av
Det sig här regleringrör förhållandet mellan enskilda och det all-om en av

både åliggandenmedför förmänna de enskilda och ingrepp i enskildassom
personliga och ekonomiska förhållanden, varför föreskriftema enligt 8 kap. 3
§ fordrar lagform. Det därför rimligt inte endast huvudsyftetär skyddaatt att 251
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dessutomframgår lagtexten, dennakulturarvetdet nationella utan att upp-av
föreligga förkulturföremålen skallvilka egenskaper hoslyser attsomom

tillstånd skall vägras.
nyckelord försällsynthet och representativitet brukarBegrepp attvarasom

givetvisbådaväljas för bevarande. Dessa begreppbör ärvad utsomange
om fort-kulturföremål. Sålunda börfråga rörligaöverordnade också i även

ii absoluta tal sällsynta kunna bevarassådana föremålsättningsvis ärsom
nationella kulturarvet.betydelse för detlandet, de harom

visst urval föremålockså syfta till det finnslagstiftningenVidare bör ettatt
kulturhistoria,väsentliga beståndsdelar vårillustrerai landet kankvar avsom

tekniskaidéhistoriska, vetenskapliga, ochkonstnärliga, litterära,landetsdvs.
föremål bli utförtockså i fall därhantverksmässiga utveckling, ett avsessom

Ävenrepresentativitet.särskild graddet likväl besitterinte uniktär en avmen
sedvänjor och bruk frånför vardagsnärarepresentativaföremål är mersom

i detta begrepp.arbetsliv och hemmiljö bör kunna inrymmas
i direktsällsynthetskriteriet, har sin grundfrånTill skillnad ett ut-som

mått långsiktighetrepresentativitetskriterietarmningshot, kräver störreett av
finnsrepresentativa föremålurskiljningsförmåga. tillse antalAttoch att ett

också sällsynta kan medföremål intei situation där utvaldakvar i landet ären
dessför det allmännauppgift änfog museer, engenomvara en snarareanses

med sinenskild tänkt någotuppgift läggs på göra annat egen-somsom en
blir det därförrepresentativitetskriterietdet gällerSärskiltdom. när av

finns i samlingar allmäntliknande föremål redani vad mån ärbetydelse som
föremålgällandetyngd kunnatorde inte medtillgängliga. Det göras attsamma

relativt rikligtändå tillhör i landetsig representativai och för är ettmensom
utsträckningexporttillstånd ibör förvägrasföreträtt föremålsslag somsamma

finnsmening sällsynta. Att det redanframstår i absolutföremål somsom
sådock inte tolkassamlingarna börföremål i de allmännaliknande att

kriterier också detta tolkasLiksom övriga börexporttillstånd inte får vägras.
högtstående ellerså kvalitativt särskiltmed synsätt, attett nyanserat

liknandebehållas i landet mängdenexemplar kanvälbevarade oavsett menav
på betydelsenföremål. Utredningen vill här tryckamindre värdefulla attav
föremålsbeståndet itypiska för det äldrekulturföremål, kansom anses vara

dåbetydelsefullt detta detkulturmiljö. Specielltlandet förblir i levande är
på detta grundatföremål det folkliga kulturarvet. Ettgäller resonemangur

utförseltillstånd bör kunnaformuleras såprövningskriterium skulle kunna att
representativitet harsin sällsynthet ellerför föremålvägras storgenomsom

varvid skall till förekomstenför landets kulturhistoria, hänsynbetydelse tas
i allmänt tillgängliga samlingar.liknande föremålav

förvärvafrågan det allmänna börsista ledet i kriteriet aktualiserarDet om
utförseltillstånd. Till fråga skall utred-från nekas dennaföremålet den som

avsnitt 6.3.2.ningen återkomma under
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särskilt in-inte något skarptutförselregleringenSom framgått ärovan
ursprungsmiljö, eftersomföremål i derasvill bevaraför denstrument som
övrigt kan åläggas någotlandet inte iföra föremåletnekasden utatt ursom

heller bibehålla ellertill föremålet och därmed inteförhållningssättspeciellt att
i vissa sammanhangDock kan detursprungsammanhanget.återställa det till

återskapas föremå-sådant samband kansannoliktframstå att ett omsom mer
bör det ocksåsådant fall för handeni landet. Omfårlet är ettettstanna vara

utförsel skall fåkriterium för vägras.att
föremål, i sig självtkriterium kanöverordnatytterligareEtt att ett somvara
representativt for någonsällsynt ellermärkligt det kaninte såär att anses vara

föremåletbetydelse därför knutetföremålskategori, likväl harspeciell äratten
kriteriumsådanthändelse i svensk historia. Ettsärskild ellertill personen

betydelsefullhistorisktpåtillämpbartskulle kunna porträttettt.ex. av envara
Även i sammanhang kan detavporträtterad andraärom personenperson.

kani landet. Detsammaockså det aktuellaintresse behålla porträttetett attvara
marginalanteck-kanske medmusikinstrument, böckergälla föremål som —

kändtillhörtningar och person.som envapen-
bli vid bedöm-vilka skäl kan relevantainte förutsesalla delar kanI som

därför också finnasslags föremål. Det börkulturvärdet för olikaningar enav
fall då synnerliga skäl fo-i speciellatillståndsmyndighetemamöjlighet för att

utförseltillstånd.religger vägra

och dendet allmännasAvvägningen mellan6.3

enskildes intressen

möjligheter till regle-vilka ochutredningendetta avsnitt diskuterarI gränser
egendomsordningen ställerutförselskyddetring upp.somav

Regeringsformen bestämmelser6.3.1 och andra om
egendomsskydd

intres-definiera vilka allmännaavsnittet utredningen söktdet föregående harI
kulturföremål i landet.tyngd bör bevaraskan ha sådan attsom anses ensen

föremål det allmännaintressen i frågaAtt upprätthålla dessa ägssom avom
givetvis tänkas fall därmotsättningsfritt, det kantorde i regel även omvara

kulturföremålkyrkligt skulle vilja föraellerkommun ut ettettt.ex. organen
lagstiftningendetta ochdär kulturhistoriska skäl talar statenemot genommen

förbehållit sig utförseln.har rätten vägraatt
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enskildes gällande utförselreglerDen intressen i nu

intresse maximalkomplicerad fråga hur enskild rådig-En är ägaresmer en av
kulturföremål skall det allmännas kulturskyddsintresse.het över vägasett mot

klart enskilt intres-nuvarande anvisar olika lösningar. Ett erkäntDet systemet
bosättning förabehov vid flyttning för utomlands medär ägares attse en av

egendom med kulturvärde. Vidare erkänns starkt enskilt in-sig även ettsom
utomlands bosatt skall kunna egendom hanatt ta emottresse en person som

bodelning. båda fallenförvärvat eller I har erkännanetestamentegenom arv,
i tillstånd till utförselndet kommit till uttryck regeln huvud inteöveratt taget

i båda situationer. berörda båda situationerna debehöver sökas dessa I de har
enskilda intressena sålunda överordnats de allmänna kulturskyddsintressena.

enskild villEtt speciellt fall lösts på sätt är attmer som samma en person
främja offentligt bedriven kulturverksamhet utomlands och dessutom attavser
återföra föremålet till Sverige.

sälja föremål i land prisetDäremot den enskildes intresse det därär attav
inte lika 1984851179 14högst klart behandlat. Iär etts.prop. anges som

huvudsyfte med lagstiftningen motverka på kommersiella grunderatt en or-
ganiserad utförsel kulturföremål. uttalande skulle kunna uppfattasDettaav

kommersiella skäl inte skulle ha någon betydelse vid tillståndspröv-attsom
ningen. Så får uppfatta lagstiftningens huvudsakliga innebörd.ocksåman
Prisfrågan dock inte helt relevans. förutsatt regeringen skallDetär ärutan att

sin dispensbefogenhet enligt kap. 16 § i fall därkunna använda 5 KML den
enskilde i ekonomiskt trångmål någon inte finns i landet. Såvittoch köpareär
känt har denna bestämmelse aldrig tillämpats regeringen.av

I fråga överordnade för regleringen allmänna kontra enskil-om normer av
da intressen anledning både regeringsformen tillhar söka sig till ochattman
Sveriges mellanfolkliga förpliktelser, särskilt Europarådets konvention deom
mänskliga rättigheterna.

Regeringsformen

förbudEtt föremål får betraktas inskränkning i rådig-att exportera ett som en
heten till föremålet. Genom 1994 års ändring 2 kap. 18 § regeringsformenav
infördes grundlagsskyddad ersättningsrätt för den i vissa situationeren som

för rådighetsinkränkningar, skyddet gäller inte lös egendomutsätts men
199394:117prop. 15, 24 29. sålunda inte finnsKU Att det någots. s.

grundlagsskydd för den enskilde i fråga restriktioner för utförsel lösom av
egendom, betyder dock inte exportförbud föreskrivaskanettatt utan att
verkningarna för den enskilde beaktas. kan med fog hävdas sådantDet att ett

skulle strida svensk konstitutionell praxis. Därtill Europarådetssynsätt ärmot
konvention mänskliga rättigheter direkt tillämplig i Sverige iochom numera
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konventionens bestämmelser egendomsskydd ingen skillnad på fastgörsom
och lös egendom.

Europarádskonventionen de mänskliga rättigheternaom

Enligt artikel l i första tilläggsprotokollet till konventionen föreskrivs varjeatt
fysisk och juridisk till egendomrätt skall lämnas okränkt. Ingen fårpersons
berövas sin egendom i det allmännas intresseän och under de förut-annat
sättningar i lag eller folkrättens allmänna grundsatser. Ensom anges av stat
har likväl genomföra sådanrätt lagstiftning finner erforderligatt statensom
för reglera nyttjandet viss egendom i överenstämmelseatt med det allmän-av

intresse eller för säkerställa betalning skatter och andra pålagor ellerattnas av
böter och viten.av
Hur konventionens egendomsskyddsbestämmelser skall tolkas fortfa-är

rande i mycket fråga.öppen En grundläggande princip, lagts fasten som av
Europadomstolen i flera domar dock ingrepp iär egendomsrätten skallatt

motiverade allmänna intressen och ingreppet skall resultatetvara av att vara av
balanserad avvägning mellan det intresse skall främjas och den skadaen som

ingreppet kan föra sig.med Om den enskilde till ersättning forrätt negati-ges
verkningar ingreppet påverkar det bedömningen regleringenva ärav av om

balanserad eller inte.
En bedömning enligt Europarådskonventionen kan såväl vidgörasnumera

konventionsorganen i Strasbourg vid svenska domstolar och myndighe-som
Konventionens inverkan torde sådan bådeter. avgöranden i särskildaattvara

fall och lagregleringen sådan kan bli föremål för ifrågasättande. Detsom
sagda talar för regleringen utformas så de motiv skall vägleda in-att att som
tresseavvägningen framträder tydligare i dag.än

och forI sig finns det ingen anledning-att utförselförbud för vissatro att ett
värdefulla kultur-föremål skulle stå i konflikt med Europarådskonventionen.
Nästan alla länderi och utanför Europa håller sig med sådan ordning fören
exportprövning kulturföremål. Men det finns olika metoder in devägaav att
enskilda intressena och det kan anledning för Sverige överväga ävenattvara
sådana metoder hittillsvi inte använt.som

Situationen i andra medlemsstater

situationI med och i huvudsak okontrollerat varuflödeinom EUetten stort,
det intresseär studera frågorna avvägning allmänna och enskildaattav om av

intressen bakgrund hur motsvarande reglering gestaltar sig hosmot övrigaav
medlemsstater. Den principiella handelsfriheten medför vamströmmamaatt
kommer riktas till de marknadsplatser där säljarna prisernaatt ärtror att

Ävenhögst. Romfördraget medger varje medlemsstat behålla sinaom att ut-
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i praktiken medlemsländernakulturföremål så kommerförselrestriktioner för
hårt prioriterarEtt landupprätthålla alltför åtskildainte kunna system.att som

riskerarpå bekostnad enskildakulturskyddsintressensina allmänna ägareav
begränsade kontrollmöj-de i praktikenillojalitet Med tankemot systemet.

illojalitet svår bådekan sådanmellan medlemsstaternalighetema atten vara
på-blir därför i någon måntill med. Ländernaupptäcka och komma rättaatt

praktiska tillämpning.regler ochövriga medlemsstatersverkade av
kulturföremål kan delas in iexportordnin förvästeuropeiskaModerna gar

offent-inlösenskyldighet för ellerde med 1fyra huvudgrupper: staten annat
Frankrike, Nederlän-Storbritannien, Danmark,vid utförselförbudligt organ

möj-utförselanmälan och oberoende däravför vid2 inlösenrättderna, staten
3Spanien, Italien, Portugal,utförsel ersättninglighet förbjudaatt utan av-

Österrike,Tyskland,kulturskyddsintressemellan ochvägningsregler ägar-
avvägningsregler Sveri-uttryckliga Norge,de saknarFinland 4samt som

område. Utanför dessa huvudsystemtillståndsfrittvi dock med ett stortge,
åt-kulturföremål ochstatlig äganderätt tillGrekland med generellstår t.ex. en

generellt exportförbud.följande
medinte får utförseldet allmännareglering bygger vägraEn attsom

rimligen kunnaden enskilde bordeerbjuder sig köpa görasmindre att utman
enskilde förutsätts ikulturföremål i landet; denpå behållastarkt inriktad att

på detekonomisk skada. Hämskoninte lida någonsådana fall hur helstsom
fö-finansiera inköp alla dei regel inte gårväl detallmänna är attsnarast att av

i stället får be-behålla i landet, varför reglernaskulle viljaremål enmansom
gränsad tillämpning.

inlösens- eller för-med statligligger knappast påSamma hämsko stater en
sig iställning och får finnaenskilde har där typisktköpsrätt; den sett en svag

väljerocksåkompensation ellerantingen utförselförbud attatt statenutan
sak hur lösen-givetvis avgörandesådana länder blir detköpa honom. lut en

ellerensidigt, oberoendefastställspriset detsätts, experterstaten avavom av
går överklaga.och detdomstolnämnd eller attpartssammansatt omen

kompensationsmöjligheter kansaknarEn reglering däremot vara mersom
överprövning enligt Europa-marknadskraftema och förkänslig både för en

mycketden den med stödkänslig torderådskonventionen. Mest avvara om
tolkningsmonopol på det all-oprecist hållna kriterier läggerallmänt eller ett

till tolk-sådant tolkningsmonopol kan modererasEttmännas ettorgan.egna
iså falletunderställt domstolskontroll,ningsföreträde ärär t.ex.somsom

hjälpta också de bara harinte mycketSverige. Men domstolarna är sve-om
pådärför betydelse med tankekriterier utgå från. Detpande äratt egen-av
enskildesså viktiga denvilka kriterier bördomskyddet attatt som ansesange

för-erinrar deintressen bör få stå tillbaka. Utredningen resonemang somom
inte barafrån denna utgångspunkti avsnitt 6.2.2. Reglerna bör såledesdes

tillståndsplikt, ocksådefinera vilka föremål omfattas närmareutansom av
utförseli vilka situationer bör vägras.ange
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Näringsfriheten

Ytterligare konstitutionell fråga beakta ärden regel näringsfrihetatten nya om
fördes in 2 19 §kap. regeringsformen i samband med Europa-som som att

rådskonventionen inkorporerades svensk lag. Enligt den bestämmel-som nya
får begränsningar i driva näring införas endast irätten syfte skyddaattsen att

angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte ekonomiskt vissaatt gynna
eller företag. Bestämmelsen står i viss samklang med artikel 36 ipersoner

Romfördraget till den del artikeln förutsättning för utförselrestriktio-som en
restriktionerna inte får medel för godtyckligutgöra diskrimi-att ettner anger

nering eller förtäckt begränsning handeln mellan medlemsstaterna.en av
Utförselrestriktioner sålunda försvarbara endast de inteär diskrimi-ärom

nerande vissa eller företag handlar med ocksåmot personer som varor som
har karaktären nationella skatter och under förutsättning restriktionernaattav
inte har så generell tillämpning de innebär genomgående begränsningatten en

handeln med antikviteter. Uttalandet i 198485: 179 14 huvud-av attprop. s.
syftet med lagstiftningen motverka på kommersiella grunder organi-attvar en
serad utförsel bör därför fortsättningsvis beaktas befästandetmed närings-av
friheten i regeringsformen och diskrimineringsförbudet i artikel 36 i minne.

6.3.2 Utredningens slutsatser förslagoch

En lösenskyldighet för vid avslag på ansökan exporttillståndstaten om
bör inte införas. Nuvarande möjligheter för regeringen köpa kul-att
turföremål bör kvarstå och alltså kunna utnyttjas i fall dåäven export-
tillstånd för föremål. Likasåvägrats bör regeringens möjlighetett att

i fall då kulturföremåläven har betydelse för det nationella kul-ett stor
medge utförsel kvarstå. Regeln därom utformasbör såturarvet att om

tillstånd har lagakraftägandevägrats beslut får regeringen,genom om
synnerliga skäl föreligger, medge föremål förs landet. Denatt ett ut ur
nuvarande tillstånds- och prövningsfriheten i vissa situationer bör om-
vandlas till till tillstånd irätt motsvarande situationer. Sålunda bören
tillstånd till utförsel föremålets1 flyttar från Sverige förägareges om

bosätta sig i land, 2 föremålet elleratt ett annat testamentegenom arv,
bodelning har förvärvats enskild bosatt iär ettav en annatperson som
land, 3 föremålet förs offentlig institution här i landet ellerut av en en

kommuninstitution får bidrag eller landstingskommun ochstat,som av
det skall föras tillbaka till Sverige, 4 föremålet förs enskildut av en

för användas i samband med offentlig kulturverksamhet ochattperson
det skall föras tillbaka till Sverige eller 5 föremålet tillfälligt inlånatär
från utlandet. Tillstånd bör också få föremålet förvärvasges om av en
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främjainstitution i utlandet och förvärvet kan kunskapantas om sven-
kulturföremål.ska

Lösenskyldighet

Som framgått ordning där har skyldighetärresonemanget statenav ovan en
förbegäran lösa tillstånd inte beviljasdenneägaren utatt exportav om mer

egendomsskyddsregler denneutral i förhållande till överordnade än nuvaran-
ekonomiskt trångmålde ordningen, där i princip endast han iägaren ärom

möjlighet dispensliknande förfarande hos regeringen ändå fåhar via ett ut-att
forseltillstånd. alternativ ordningen medgerEtt den nuvarande är attsom re-

utnyttjar särskilda 12 för inköp kulturföremålgeringen det anslaget B av
efter förhandlingar med ägaren.

lösenskyldighet 1964Tankarna införa sådan lanserades i årsatt ut-om en
särskil-redning se avsnitt 3.4.2. Resultatet denna dock endast detattav var

infördes fr.o.m. budgetåret 196566.da inköpsanslaget i statsbudgeten För-
införande lösenskyldighet har därefter framförts i remissvar frånslag om av

antikhandeln auktionsbranschen de utredningar därefteroch presente-som
för utfrågninghar aktualiserats också utredningen vid denDen ut-rats. som

redningen den 8 december 1994.anordnade
Utredningen i sina överväganden prövningskriteriernahar angettovan om

i tillgängliga samlingar skallförekomsten motsvarande föremål allmäntatt av
ha viss betydelse. förlängningen detta kan ligga föremålI synsätt sägas attav

i samlingar-inte får föras därför det saknas motsvarande exemplarut attsom
borde förvärvas till dessa i stället för kvar hos sannolikt miss-attna vara en

Ävenfor föremålet. i så-nöjd haft andra planer förvärvägare ett ensom om
lämpligtdan situation ibland varken eller möjligt genomföra, kan utred-är att

ningen inte från ofta ändå kan finnas goda skäl för allmännabortse detatt att
träder in Visserligen kan det särskilda inköpsanslaget någonägare.organ som

gång utnyttjas i också naturligt funderasammanhanget, det kan attmen vara
lösenskyldighetvilken betydelse regel skulle kunnaöver en om ges.

Utredningen också lösenskyldighet för all-har bakgrund detmot attav-
praktiseras i Storbritannen och på år införts isedan länge Dan-männa senare

mark och Frankrike ordning skulle innebära denövervägt atten som som-
inte fått utförsel ellertillstånd till inom viss tid skulle kunna begära att staten
någon företrädare för bevarandeintressen, löser int.ex. ett museum,annan
föremålet. skulle därvid möjlighet antingen bifallaDet allmänna ha dennaatt
begäran eller avstå, i det fallet med påföljd utförseln tillåten.blevattsenare

Utredningen har likväl för inte föreslå sådan ordning. denIstannat att en
försvenska traditionen skydd kulturmiljön ligger skyldigaägareattav anses

åtminstone i någon mån ekonomiskt i syfte kul-derasatt ettta eget attansvar
turhistoriskt värdefulla egendom skall kunna bevaras. enlighet härmed har iI
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nella angelägenheten skydda och vårda kulturmiljön skall delas alla.att Ettav
sådant delat ansvarstagande har fördelar. De offentligastora organens resur-

kan inte räcka till för säkerställa alla bevarandebehov. Det oftastser att är
också fullt förenligt med långsiktigaägares ekonomiska intressen bäraen att
vissa kostnader för egendomens bevarande. Normalt kan dessutom för-man
utsätta denägaren har detär starkast verkandeatt intressetsom av en om-
sorgsfull förvaltning egendomen. Det därför inte någonär självklarhetav att
restriktioner för användningen egendom medför motsättningar mellan detav
allmänna och Givetvisägaren. finns det vilkengräns enskildaöveren perso-

inte rimligen kan förväntas uppoffra för tillgodosener detattegna resurser
allmännas intresse, denna har hittills integräns blivit definieradnärmare imen
fråga lös egendom. införandeEtt lösenskyldighet för egendomom av en som
inte får föras landet, skulle kunna tolkas det allmännaut berettur attsom vore

hålla helt skadeslösaägare i förhållande till förfogandeinslcränkningaratt rö-
rande deras lösöre, vilket längre gående åtagande gäller vidänettvore som
rådighetsinslcränkningar för mark och byggnader.

närSvårigheter kan också beräknas uppkomma det gäller fastställa lö-att
senpriset. Priserna på konst och antikviteter varierar betydligt och baseras inte
på uppskattbara förhållanden fast avkastning. Det inte självklartärsom en att
det allmänna skall skyldigt betala det högsta pris påattvara noteratssom en
internationell auktion för liknande föremål.ett

Utredningen sålunda inte bereddär föreslå införande lösenskyl-att av en
dighet. i

Till utredningens ställningstagande bidrar också det i avsnitt 6.2.2att pre-
senterade förslaget lagregler-ingnärmare prövningskriteriema börom en av
främja i urvaletsynsätt de föremålett de starkastenyanserat allmännaav som
intressena för bevarande i landet knyter sig till. Därmedett syftar utredningen
till tillämpningen riktlinjer bättre denatt än nuvarande ordningen skallge som
kunna medge omsorgsfull vägning de allmänna intressena deen av gentemot
enskilda i de fall de står varandra, vägningen för den skull skallmot utan att
behöva resultera i de enskilda intressena åsätts vikt i i kronor.en

Bidragande till utredningens ståndpunkt vidare detär hittills inteatt synes
ha förekommit några utpräglade konflikter mellan allmänna och enskilda
intressen Överklagandefrekvensenvid prövningen utförselärenden. ärav

mycket låg och regeringen intet.ex. vid något tillfälle ha behövtsynes ta
ställning till frågan bevilja utförseltillstånd på grund sökandensattom av
ekonomiska läge. Utredningen har sålunda funnit den nuvarande tillämp-att
ningen i tycks ha lyckats med uppgiftenstort sett utförseltillståndvägraatt
endast i fall där det funnits acceptabla skäl för föremålet i fråga bör iatt stanna
landet.

Givetvis bör de nuvarande möjligheterna för regeringen köpa in kultur-att
föremål kvarstå och alltså kunna utnyttjas i fall dåäven exporttillstånd vägrats
för föremål.ett
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säkerhetsventilEn

tillmöjlighet hänsynfinnasframtidendet ihittills börLiksom även att taen
Någrasidan.på den enskildaintressenekonomiskamarkeradesärskilt starkt

regeringen kanhosprövning ligga kvarlåta dennamedpraktiska nackdelar att
framtidenisannoliktantalet ärendeneftersom ävenkonstateras,knappast

möjlighetregeringensRegelnförsumbart.kommer att synner-omatt omvara
dåsituationerpreciseras tillbör docktillståndskäl föreliggerliga att avsege

beslut.lagakraftägandeharutförseltillstånd vägrats genom

tillståndsfria situationernahittillsDe

ordningennuvarandesynpunkt denenskildbetydelse från är att ut-Av stor
samband med bosätt-ii falltillståndsprövningförsel får ske utan en person

någonföremål ellertillståndspliktigasigvill medutomlandsning utom-ta
bo-ellerföremålsådanaförvärvarbosattlands testamentegenom arv,person

i sådanautförselfråganinte hartillståndsmyndighetema prövatdelning. Att
sambandtullen iskett hosi stället harprövningenbetyder denfall närmareatt

fö-sålundabra. Det harfungerat helthar inteordningutförseln. Dennamed
föremålhuruvidautredauppstått svårigheterharrekommit fall där det ettatt

utflyttningssituationenOcksåtill.skall förasdetdenverkligen ärvts utsomav
utredning utredningsådanOmbehöver ske.visssådankan att enenvara

vissmedförakan detsamband meddirekt iskall gränspassagen,göras en
iföremåletforolägenhet för dendärmed måhändatidsutdräkt och utstor som

utred-tillräckligsjälv kanvederbörande intemånfråga, i den presteragenast
svårigheterfinnastorde det i dagden inreVid attning. gränsenpassage av

tidsutdräkt. Denbetydandeutredningennödvändigagenomföra den utan en
till deanpassadså praktisktgenomgåendedärför intenuvarande ordningen är

tillgodose.syftar tilldenintressen attsom
detordningen kommernuvarandedenutredningens tveksamhetTill attmot

Utred-utflyttningsundantaget.missbrukdirektexempelfinnas avsynes
underflera gångerdettahar åberopatvissaerfaritningen har att personer

år.samma
motsvarighet i dentillståndsplikten har ingenfrånaktuella undantagenDe

förordningen. LicensenligtEG-licenserprövninggäller förordning avsom
Det kanföranledervilken situationfordras sålunda exporten.oavsett som

vidbohagingår i någonsvärdefull tavlaekonomisktinträffaalltså attt.ex. en
närvarandeförfall fordras alltsåsådanttredje land.utflyttning till lettetten

Åtminstone i sådanautförseltillstånd.något svensktför tavlan intelicens men
enskilde behövaför denobetydligt besvärinnebärafall skulle det attextraett

EG-licensen.parallellt medutforseltillståndsöka svenskt
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Inte heller i andra länders exportordningar torde det förekomma så vitt-
gående undantag från tillståndsprövningen. Tillståndsprövningen enligt varje
lands regler torde i regel samordnad med EG-licensprövninegna vara gen.

Utredningen har funnit fördelarna med tillståndspröv-sammantaget att en
ning i de situationeräven hittills varit tillståndsfria nackdelar-övervägersom

Utredningen föreslår därför förekomsten sådana skäl hittillsna. att av som
föranlett tillståndsfrihet i stället skall medföra tillstånd väl måste sökas,att

skall beviljas, kulturföremåletäven sådant tillståndär bordemen om att
vägras.

I konsekvens med det sagda föreslår utredningen tillståndsprövningenatt
också skall omfatta offentliga institutioners utförsel för tillfälliga ändamål lik-

enskilda utförsel för offentlig kulturverksamhet och beträffan-som personers
de inlånade föremål. I de båda förstnämnda fallen det frågaär föremålom

skall lämna landet endast under viss begränsad tid..Tillståndsmyndighe-som
bör få föreskriva inom vilken tid föremålet skallten återinfört till Sve-vara

rige.

6.4 Utförselrestriktioner för både svenska och utländska
kulturföremål

6.4.1 Utredningens förslag

Den nuvarande uppdelningen i svenska utländska kulturföremålresp.
bör behållas. Dock bör åldersgränsen för utländska kulturföremål
ändras, så sådana föremål funnits i Sverige iatt 100 åränsom mer om-
fattas.

Som framgått kan inom EU upprätthålla utförselrestriktioner endastman
för nationella skatter. I avsnitt 6.1.1 har utredningen också funnit ingetatt

kan mycket flexibelän tolkningannat detta begrepp.avsett Detvara en ärav
alltså inte så endast föremål med helsvensktatt skulle kunnaett ursprung
skyddas. Liksom andra medlemsstater det Sverigeär obetaget neka utför-att
seltillstånd föräven egendom med utländsk proveniens under förutsättning att
egendomen kulturellt har fått sådan anknytning till Sverige den bliviten att en
nationell skatt för i den mening i artikel 36 i Romfördraget.oss som avses

frågaI till tredje land artikel 36 ingenutgör begränsningexport i möj-om
lighetema tillämpa resuiktioner. Om frånatt det tull-exporten gemensamma
området sker över dengräns än svenska kan kulturföremålen annan som
kommer härifrån enligt EG-förordningen enligt svenska kriterierprövas för
vad nationellär skatt. Det finns alltså i sådan situationävensom möj-en en
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vårkulturföremål enligtföremål utländskautförsel förlighet ärvägraatt som
lagstiftning.

kulturföremål inte finnastorde detutförselregler förandra ländersI mot-
kulturföremål.utländskahuvudindelning i svenskatill vårsvarigheter resp.

så-bedömningen kulturvärdeti andra länderVisserligen påverkas även av av
iföremålet funnitsnationalitet, hur längefaktorer upphovsmannensdana som

landets historiaknytning till händelser iuppehållslandet, dessdet nuvarande
förhållande till detföremålets ikvalifikationuttryckligEn ursprungavm.m.

nödvändig.regel intelandet dock ihar ansettsegna
nuvarande in-slopa dendenna bakgrundUtredningen har övervägt attmot

kulturföremål för i stället underutländskasvenskadelningen i att resp.resp.
börföremål skiltvilken slagsföremålskategori kunna ursprung somavange

funnit fortsätt-utredningen detEmellertid hartillståndsplikt.omfattas av
utländ-i svenskahuvudindelningenfördel behållaningsvis att resp.vara en

ytterligarenämligenfinns kvarhuvudindelningenska föremål. Att ut-ger
svenskabetydelse för detföremålensför det nyanserade synsättrymme

presumtion bör enligtslagsvill Enutredningenkulturarvet värna ut-om.som
kulturföremål inte harutländskafortsättningsvisredningen även attvara

framställda iföremålkulturarvetför det svenska ärbetydelse somsomsamma
medavgränsningGenom ytterligareensvensk.Sverige åtminstoneeller enav

för olika före-konkretiseraspresumtionkan dennaålders- eller värdegränser
målskategorier.

kul-för det svenskakulturföremåls betydelseutländsktDet avgör ettsom
måhända tidenhelafunnits här i landet,föremåleti regel hur längeärturarvet
kommit till uttryckdettalagstiftningen harnuvarandepå plats. I densamma

tillha kommitföremål kanutländskaendast sådanadet sättet antasatt som
till-50 000 omfattasvärde krharföre år 1840 och överlandet ett avsom

regeringen iskrivelse tillhar i sinTillståndsmyndigheternaståndsplikt.
gälla denkulturföremål skallför utländskaföreslagitfebruari 1992 ävenatt

kulturföremål.flesta svenskatillämplig för de100-årsgränsrullande ärsom
betydelsefullaallt flersuccessivtanförs med den fastaSom motiv gränsenatt

tillståndsprövningen.falla utanförföremål kommer att
grundläggandesinför den skullsigUtredningen attutan uppgeanser -

betydelse förgenerellt harkulturföremål inteutländskaståndpunkt att samma
tillståndsmyn-sig tillsvenska kunna anslutade genuintvårt kulturarv som -

utredningens ställ-åldersgränsen. Tillsåvitt gällerframställningdighetemas
omkring årinhämtat periodenenligt vad utredningenningstagande bidrar att

fördes in tilllitteraturmängd högklassig konst ochtid då1840 storenvar en
får ha betydelseföremålkvarvarandedellandet, numera storansesvarav en

ursprunglig miljö. Detfinns kvar idärför deför kulturarvet, att voret.ex.
för utländska kultur-årtal åldersgränsfördel väljadärför att ett somsenareen

såutredningen lämpligtårtal,för välja exaktföremål. I stället att-att ett anser
rul-föreslagit- tillståndsplikten till dentillståndsmyndighetema knytasom
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lande 100-årsgräns, redan gäller för huvudparten de svenska kultur-som av
föremålen.

6.5 Föremâlskategoriemas närmare avgränsning, ålders-
och värdegränser

6.5.1 Utredningens slutsatser förslagoch

Inom huvudparten de foremålskategorier återfinns i EG-bilaganav som
finns föremål fortsättningsvisäven bör omfattas tillståndspliktsom av
vid utförsel från Sverige. I stället för EG-bilagans ålders- och värde-

börgränser dock ålders- och värdegränser anpassade efter svenska be-
hov användas. En viss revision såväl kategoriformuleringar ål-av som
ders- och värdegränser bör Degöras. speciella föremålskategoriema fö-
reslås omfattas tillståndsplikt enligt följande: Svenska arkeologiskaav
föremål ben, keramikträ, eller metall härrör från tidenav före årsom
1600 och inte ägs eller inte omfattas hembudsskyldighetstatenav av
enligt 2 kap. 4 § KML, värde. Utredningen kan inteoavsett någotse
behov för tillståndsplikt i fråga utländska arkeologiska föremålen om
eller någon möjlighet utnyttja undantagsregeln i artikelatt 2.2 andra
stycket i rådsförordningen. Svenska målningar och teckningarm.m.

äldreär 100 årän och värda 50 000 kr,m.m. som än svenskamer
porträtt äldreär 100 årän och värda 20 000 krsom änmer samt ut-
ländska målningar och teckningar värdaär 50 000änm.m. som mer
kr. Svensk originalgrafik framställdär före 1600,ärsomm.m. oavsett
värde. Svenska originalskulpturer äldreär 100 årän ochm.m. som
värda 50 000än kr utländska originalskulpturermer inomsamt samma
värdegräns. Svenska inkunabler skrifter tryckta före år 1501 och
handskrifter framställdaär före år 1600, värde, visstm.m. som oavsett
svenskt icke tryckt material äldre 50är årän och med värdesom ett

2 000över kr samlingar inkunabler och ickesamt tryckt materialav
äldre 50är årän med värde 50 000som över kr. Svenskaett böcker
äldre 100är årän med värde 10 000som över kr, utländskaett böcker

inom värdegräns samlingar böckersamma har funnitssamt härav som
i 100 årän och har värde 50 000mer över kr. Svenskaett tryckta
kartor äldreär 100 årän och har värdesom 10 000över kr ochett
utländska tryckta kartor inom värdegräns. Svenska arkivsamma ärsom
äldre 50 år ochän har värde 2 000över kr. Svenskaett transportmedel

äldre 100är årän och har värde 50 000som över kr utländskaett samt
transportmedel inom värdegräns. Svenska andra antikvitetersamma av

ben, keramik,trä, metall eller textil framställda föreär 1600,ärsom
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framställdaskrinspeglar ochmöbler, ärvärde, svenska somoavsett
ochdryckeskärl, seldonsvenskavärde,1860,före år oavsett

golvur,eller dekor,har målad skurenochtextilredskap träär avsom
musikinstrumentfajanser och ärsigneradeoch bordsur,väggur som

keramik, glas,föremålvärde, svenska100 år,äldre än oavsett av
och medaljer,förmed undantageller bronsguld, silverporfyr, mynt

100 år ochäldreeller läder,vävda är änljuskronor samt tapeter, somav
ochmöbler, speglarutländska000 kr,50värdehar över samtett

föremålmusikinstrument,bordsur,golvur, ochskrin, Väggur av
med undantagsilver och bronselfenben, guld,keramik, glas, myntav

läder, medvävda ellermedaljer, ljuskronoroch etttapeter,samt av
äldrekultur-föremålsamiskaSvenska är50 00 kr.värde över som-

tillståndspliktomfattas2 000 kr börvärdeoch har50 år överän ett av
EG-kategori.inom någoninryms heltde inteoavsett att

varjelämpligt inomlagteknisktfunnitUtredningen har attovan
tillståndspliktaktuella förbördelkategoriervilkaEG-kategori varasomange

EG-detaljerna igenomgångföljerHärsvenska reglerna.enligt de resp.aven
utredningensdelar enligttill vilkaställningstagandeochkategorier ett som

Dessför-kulturarvet.för det svenskaföremål intresseinnehållermening av
frågornapåsynpunkternågra allmännautredningen dock läggavillinnan om

och värdegränser.ålders-

åldersgränserAllmänt om

fö-åldersgränser:föremålför svenskalagstiftningen finnsgällandeIden tre
och bil-skrifter, kartorhandskrifter, trycktaår 1600framställda föreremål

gamla fö-50huvudpartenföremål100 år gamla änder, än samt mermer
tekniska-vetenskapliga före-vissaföremål, arkivaliersamiskaremål samt

mål.
föremål iför svenskanuvarande åldersgränsemadeUtredningen attanser

skäl förutredningen dockfinneravseendebehållas. Ihuvudsak bör ett om-
speglarkategorin möbler,fråganämligen i100-årsgränsen,prövning omav

kategori A 14fråga underdennaåterkommer tillUtredningenoch skrin.
nedan.

6.4.1 föreslagitutredningen i avsnittföremålutländska harBeträffande en
svenska föremål.huvudpartenforåldersgränsanslutning till somsamma

värdegränserAllmänt om

ochsvensk bildkonst50 000 krgällande värdegränserna ärDe tre:nu
2 000 kr sammautländska föremål,allakonsthantverk264 samt somm.m.,
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möbler0 kr svenskaåldergränsen 50 år, ovanomfattas samt m.m.,seav
m.m..textil, musikinstrument ochspeciella träföremål, folklig vapen

naturligtvis ekonomiskakulturhistoriskt värde deSom ärmätare ettav
mening bör såEnligt utredningensotillfredställande.värdegränsema man

Ändå det intevärderingen i kronmått.undvika uttryckalångt möjlig äratt
då skulle blieftersom tillståndspliktenvärdegränsema,möjligt att utanvara

utredningen vill sökanyanseradeomfattande. Detorimligt synsätt an-som
används i nuvarandenågot fler värdegränsermedförlägga änatt t.o.m. som

tillämpas framgent.bör kunnasystem
nuvarandeuppstår frågan värdegrän-värdegränsema denBeträffande om

tillår räknas med hänsynoförändrade under tio börgällt pen-uppser som
inte funnitUtredningen har dock skälförändring under denna tid.ningvärdets

under perioden haroch antikvitetersådan omräkning. Priserna konsttill en
toppnivåer under slutetGenerellt de frånvarit i grad fluktuerande. harhög av

visa viss uppgående trend.först på år1980-talet fallit brant för att ensenare
bedömningforUtredningen sig inte ha underlag vär-närmare av varenanser
föremålskategorier ochliggai förhållande tilllämpligen bördegränsema resp.

olämpliga i någotklartnuvarande kan betecknasinte gränseratt somanser
fall.

föremål 1Arkeologiska Kategori A

föremål äldre 100 årfaller arkeologiskadenna EG-kategori änInom ärsom
arkeo-fynd land eller underfrån utgrävningar ochoch härrör vatten,som

O kr.arkeologiska samlingar. Värdegränsenlogiska fyndplatser eller är
får medlemsstaterna avstårådsförordningenEnligt artikel 2.2 andra stycket

utgrävningarföremål härrör frånexportlicens för sådanafrån krävaatt som
från arkeologiska samlingar ochelleroch fynd på land eller ärvatten som av

förutsatt föremålen ivetenskapligt intresse,arkeologiskt ellerbegränsat att
ellerfynd från arkeologiskafrån utgrävningar, frånfråga inte kommer direkt

laglig.marknaden Undantagetförutsatt deras förekomstplatser och äratt
föremål från samlingar.alltså inte arkeologiskaomfattar

hittills någon uppfattninghar inte tillkännagettflesta medlemsstaterDe om
Storbritannienundantagsmöjligheten. hartillämpahuruvida de attavser

därifrån inte kräver li-föremål videmellertid vilka slags exportangett som
förordningen i enlighet med vadTyskland gjort gällandehar att somcens. -

möjlighet till undantag,inte innebärframgår dess tyska version bara enav -
skall undantagna.sådana föremåldirekt föreskriftär attutan varaen om

ingamotsvarighet i de svenska reglerna:EG-kategorin ingen direkthar ar-
och tanken påföremål sådana i 5 kap. KMLkeologiska utpekas ett ex-som
1985 års lag, såfornsaker inför arbetet påportförbud för övergavs som

framgår avsnitt 3.4.3.av
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finnsDäremot det inom övriga föremålskategoriersvenska sådana välsom
omfatta föremålkan med arkeologisk proveniens. finnsHär skjutvapen,

blankvapen och skyddsvapen 100 år gamla, värde,är än el-oavsettsom mer
ler, de utländska, har kommit till landet före 1840är och värdaär änom mer
50 000 kr, svenska föremål keramik, glas, porfyr, guld, silver ochsamt av
brons med undantag för och medaljer, 100 år gamla ochär änmynt som mer
värda 50 000 kr, och dessutom utländska föremål keramik,än glas,mer av
elfenben, guld, silver och brons med förundantag och medaljer, i denmynt
mån de kommit till landet före 1840 och värda 50 000 kr.änmer

föraAtt in den gjorda uppräkningen föremålsgrupper skullenu av som
kunna ha arkeologiskt oförändrad under EG-kategorin arkeologiskaursprung
föremål skulle innebära komplicerad och svårförståelig reglering. Dess-en

föremålsgrupperna inte utvalda på grund derasär betydelse frånutom av ar-
keologisk synpunkt. För bedöma och svensk tillståndspliktavgränsaatt en
inom kategorin arkeologiska föremål bör i stället söka sig uppfattningman en

vilka arkeologiska föremål rättsligt och faktiskt kan aktuella förom som vara
utförselkontroll.en

2I kap. finnsKML regler fomfynd innebär alla ägarlösaattom som ar-
keologiska föremål påträffas i eller vid fast fornlämning och harsom en sam-
band med denna tillfaller För sådana föremål det enligt utredning-staten. vore

uppfattning meningslöst införa tillståndsplikt vid utförsel.attens
Ägarlösa arkeologiska föremål påträffas under andra omständighetersom

och kan 100 år tillfallergamla upphittaren.än Denne dockärantas vara mer
skyldig hembjuda föremålen till inlösen föremålen består heltatt staten,av om
eller delvis guld, silver, koppar, brons eller legerin med koppar,av annan g
eller föremålen två eller fler kan ha blivitär nedlagda tillsam-antasom som

Sådana föremål kan alltså legalt privatägda två skäl; antingenmans. vara av
har de inte omfattats den statliga inlösenrätten eller också har avböjtstatenav
inlösen.

Inlösenrätten har tidigare varit begränsad till i princip föremål guld, sil-av
och koppar. Det kan alltså finnas arkeologiska föremål andra material,ver av

det påträffats i dag skulle ha varit möjligt lösa in, ändåsom attom men som
kan innehas legalt därför ingen inlösenrätt fanns till det aktuella föremåletatt
vid den tid då det påträffades.

Inlösenrätten torde inte preskriberas. Föremål påträffats för lång tidsom
sedan, någon anledning inte tidigare har hembjudits, kan alltså fortfa-men av
rande förvärvas Utredningen inte motiverat det föreskrivsstaten. attav anser
någon tillståndsplikt vid utförsel för sådana föremål. Detta gäller denäven
vetenskapligt mycket intressanta kategorin och medaljer ärmynt, myntmen
också generellt undantagna från svensk tillståndsplikt vid utförsel.

stårKvar alltså arkeologiska föremål eller kan komma i privatär ägosom
intede har varit eller hembudspliktiga. Sådana förekommaär kanattgenom

i form keramik, bämstens-, brons- och glassmycken ocht.ex. stenyxor,av
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benredskap. Föremål jäm torde finnas, fastän sällsynt förekommande. Fö-av
remålens värde för den arkeologiska forskningen inte genomgående högt,är

tillräckligt för bördet möjligt i individuella fall utförsel.vägraatt attmen vara
Utredningen finner alltså motiverat föreslå svensk tillståndsplikt för så-att en

arkeologiska föremåldana inte enligt reglerna i 2 kap. 4 § KML omfattassom
hembudsskyldighet.av
Kännetecknande för arkeologiska föremål de påträffats under jordär att

påeller normalt inte tillgänglig plats. tillståndspliktEn grundasannan som
enbart på de omständigheter under vilka föremål gång har påträffats ärett en
dock svårhanterlig. I EG-kategorin har uppställts den åldersgränsen före-att
målen skall 100 år gamla. För svenskt vidkommandeän finnervar ut-mer
redningen det ändamålsenligt åldersgränsen till år 1600.sättaattvara mer
Förutom de nämnda typiskt arkeologiska föremålennyss stenyxormer som

föremålfinns det fortfarande antal enkel brukskaraktär, till-ett stortm.m., av
verkade i ben, keramik eller -i undantagsfallträ, -järn, först påsom senare
tid blivit uppmärksammade för sina höga ålder: medeltid eller 1500-tal. Iden
mån sådana föremål har arkeologisk proveniens inteoch andra skäl omfat-av

hembudsplikt, finns det enligt uredningens mening anledning införatas av att
tillståndsplikt för dem under kategori A föremålNyare med arkeologiskt

torde dock förekomma endast i undantagsfall.ursprung
värdegränsEn bör inte ställas för arkeologiska föremål.upp

Genom enstaka arkeologiska föremål med angivna begränsningaratt nu
omfattas tillståndsplikt blir det givetvis också möjligt tillståndsprövaattav ar-
keologiska samlingar i månden sådana skulle aktuella för utförsel.vara

Utredningen intekan något behov för tillståndsplikt i fråga ut-se en om
ländska arkeologiska föremål.

fråga möjlighetenI enligt artikel 2.2 andra stycket i rådsförordningenom
undanta från licensplikt föremål begränsat arkeologiskt elleratt veten-av

skapligt intresse, finner utredningen det skulle svånatt attvara ange mer pre-
cisa kriterier för intressebedömningden fordras enligt artikeln. Utred-som
ningen avstår från lägga fram förslag sådant svenskt undantag.att ettom

Delar söndertagna minnesmärken 2Kategori Aav

Kategorin omfattar föremål integrerad del söndertagnautgörsom en av
konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken äldre 100 år,är änsom

värde.oavsett
Denna kategori har i ingendag svensk motsvarighet. Tillståndsplikten en-

ligt 1927 års kungörelse omfattade föremål skulle ha fallit inom dennasom
kategori, byggnader, byggnadsdelar och fast inredning. Att tillstånds-som
plikten avskaffades i 1985och med års lagstiftning berodde bl.a. på införan-
det byggnadsminneslagstiftning det överflödigtgöraansettsav en attsom ex-
pongranska detta slags föremål. 267



1995: 128SOU

föremålinte anledning till bedömning i dag. IngaUtredningen urannanser
tillståndspliktiga enligt svensk lag. Detdenna kategori bör alltså tas upp som

byggnader,lösbrutna föremål härrör från äldredock påpekaskan att som
tillståndsplikt kategori,omfattas under någondäribland kyrkor, kan av annan

antikviteter 100 år gamla.kategori 14, andra är änt.ex. mersom

Målningar 3Kategori Am.m.

vilket underlag ochmålningar helt för hand,Kategorin utförsomfattar som
tillhöroch äldre 50 år och intei vilket material helst, änärsom upp-som

282 000 kr.Värdegränsen 1hovsmannen. är
mål-regler i KML svenskaEG-kategorin faller enligt nuvarandeInom

till Sve-målningar kommitningar äldre 100 år utländskaänär samt somsom
O0 för bådevärdegränsen ligger vid 50 krrige före 1840. Att den svenska

få målningar imålningar, medför dock svenskasvenska och utländska att
EG-licens.prövningsplikten förpraktiken faller under

finns verkmålningar ofta ligger ovanför värdegränsenBland de t.ex.som
Strindberg, dvs.Carl Liljefors och AugustAnders Zorn, Larsson, Brunoav

verkförknippas med det svenska kulturarvet. Dessaverk genomgåendesom
100 år. Emeller-tillståndsplikt i den mån deomfattas dock inte är änyngreav

i landet,väl företrädd påtid torde konst från denna epok var-museernavara
förfinns införa SO-årsgränsutredningens mening inte skälför det enligt att en

svenska målningar.
nämli-delkategori målningar bör värdegränsBeträffande sättas,en nyen

framställda ieller kansvenska dvs. porträtt ärporträtt antas varasomgen
allasvensk, däremot inte därutöverSverige eller i land porträttett annat av en

kulturhistorisktofta mycketsvenska personer. Sådana harporträtt ett stort
Utredningen bedömerde inte säljs för högavärde, vär-attatttrots summor.

bör till 20 0O kr.degränsen sättas
hittillsvarande svenskaUtredningen i övrigt inte den avgräns-attanser

ändring utländskaningen tillståndsplikten bör undergå någon än attannanav
få åldersgräns.målningar bör en ny

Teckningar 4Kategori Am.m.

tillhör kategorierna A 1-2,EG-kategori omfattar mosaiker, inteDenna som
i vilketoch teckningar utförts helt för hand vilket underlag och mate-som

50 år inte tillhör upphovsmannen.rial helst, och äldre ochär änsom som
EG-värdegränsen 128 00 kr.är

EG:s kommitté för kulturegendom diskuterats huruvidaI rådgivande har
till kategori eller kate-akvareller, gouacher och pasteller skall hänföras denna

gori målningar Vissa medlemsstater, Storbritannien ochA m.m. som
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Tyskland, har meddelat enligt tolkningderas akvarelleräratt attm.m. anse
målningar med värdegränsen 282 000 kr,1 medan andra Frank-som som

rike och Italien behandlar akvareller teckningar. Sverige har anslutit sigsom
till den positionen. Någon enighet tolkningen har inte kunnat nås.senare om
Frågan kommer intesannolikt kunna lösas förrän vid den kommandeatt re-
visionen EG-reglema år 1996.av

vidkommandeFör svenskt enligt utredningens mening inom denna ka-är
tegori mosaiker inte föraktuella tillståndsprövning. Beträffande teckningar
bör nuvarande ålders- och värdegränser fortsätta gälla, med undantag föratt

justering för svenska följer det redovisa-porträtten som av resonemang som
des under kategori A 3 och den tidigare nämnda justeringen för utländska
teckningar.

Originalgrafik Kategori A 5m.m.

Härunder faller originalgrafik, grafiska blad, silkscreentryck och litografier
derasmed matriser och originalaffischer, äldre 50 år och inteär änresp. som

tillhör upphovsmannen. Värdegränsen enligt EG-bilagan 128 000 kr.är
Den motsvarande svenska tillståndsplikten formellt avgränsad tillär sett

bilder framställda före år 1600 och värde. Med bilder torde i dettaoavsett
sammanhang stick och andra grafiska blad förekommer för sig ochavses som
alltså inte ingår i tryckta eller andra skrifter. Silkscreentryck, litografier och
affischer moderna uttrycksformer hittills inte berörtsär svensk till-som av
ståndsplikt.

Utredningen finner inte anledning till förändring de svenskaannan av
reglerna plåtar och andra matriser till ifrågavarande bilder fortsätt-än att
ningsvis bör ingå i tillståndspliktigadet området åldersgränsen församt att

resonemang.utländska föremål bör justeras enligt tidigare

Originalskulpturer 6Kategori Am.m.

EG-kategorinInom originalskulpturer eller originalstatyer och kopior,ryms
framställda enligt originalet och inte tillhör kategorisamma process som som
A 1 äldre 50 år och inte tillhör upphovsmannen.är än Värdegränssamt som
427 000 kr.

Motsvarande tillståndsplikt enligt nuvarande svenska regler gäller för
svenska skulpturer däri inräknas statyer äldre 100 år och utländ-är änsom
ska skulpturer kan ha kommit till landet före 1840. båda fallenI ärantassom
värdegränsen enligt KML 50 000 kr.

Någon förändring fordras enligt utredningens mening inte för denannan
svenska tillståndspliktens vidkommande kopior bör ingå enligtän ävenatt
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EG:s bestämning och åldersgränsen för utländska bör justerasatt statyer en-
ligt tidigare resonemang.

Fotografier Kategori A 7m.m.

EG-kategoiin fotografier, film och negativ dessa, äldreärupptar änav som
50 år och inte tillhör upphovsmannen. Värdegräns 128 00 kr.

Föremål denna kategori har inte hittills omfattats den svenska till-ur av
ståndspiiktert och utredningen föreslår ingen förändring.

Inkunabler och manuskript Kategori A 8m.m.

Kategorin inkunabler och manuskript, inkl. kartor och partitur,upptar ensta-
ka eller i samlingar, föremålen äldre 50 år och inte tillhörär upphovs-änom

Värdegräns 0 kr.mannen.
Inkunabler, dvs. skrifter tryckts före år 1501, ingår i den gällandesom

svenska tillståndsplikten för trycka skrifter framställda före år 1600, oavsett
värde. EG-kategorinInom faller också svenska handskrifter på pergament
eller framställda före år 1600 och värde. Hit får också räknaspapper oavsett
svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, och rä-noter
kenskaper handritade kartor och ritningar, äldre 50 år ochär änsamt som

har värde 2 000 kr. Föremålöver det slaget kan också hän-ettsom av senare
föras till kategori A 11, arkiv m.m.

Utredningen finner den svenska tillståndsplikten kan fortsätta gällaatt att
tidigare, dock med den justeringen samlingar individuellaäven fö-som att av

remål inom kategorin bör omfattas, varvid värdegränsen bör till 50 000sättas
kr.

Böcker Kategori 9A

EG-kategorin böcker äldre 100 år, enstaka eller iär än samlingar,avser som
värda 427 000 kr.änmer

Den svenska tillståndsplikten tryckta skrifter framställda föreavser
år 1600, värde.oavsett

Bestämningen tryckta skrifter torde något vidare vad i allmän-änvara som
het med böcker. I fråga föremål den ålder de svenska reglernaavses om av

uppstår i praktiken knappast någon skillnad. I bibliotekssammanhangavser
med böcker normalt bibliografisk enhet. Med denna definitionavses en

fångas in volymmässigt mindreäven exemplar tryckta skriftert.ex. av som
broschyrer och pamfletter. Bestämningen böcker har dessutom den fördelen

därmed fästs uppmärksamheten på den ifrågavarande skriftens utforrn-att
ning, dess inbindning, tryckkvalitet eller andra konsthantverksmässigat.ex.270
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egenskaper i hög grad kan konstituera kulturhistoriskt värde. Utred-ettsom
ningen föreslår därför den svenska tillståndsplikten knyts till begrep-ävenatt

böcker.pet
Tillståndsmyndighetema föreslog år 1992 tillståndsplikten borde vidgasatt

till omfatta utländska tryckta skrifter funnits i landetäven i änatt som mer
100 år och har värde 10 000 kr.överettsom

Att den svenska tillståndsplikten tidigare inte tryckta skrifteravsett yngre
dem framställts före år 1600 beror på sådanaän skrifter i huvudsakattsom

redan funnits i huvudbiblioteken. inteDet dock alltid så viss skriftsär att en
kulturhistoriska värde återfinns främst i det exemplar finns i offentligtettsom
bibliotek. Exemplaren kan variera åtskilligt i utfonnning. Med påtanke de
konsthantverksmässiga kvaliteter utredningen finner anledning fästaattsom
ökad uppmärksamhet vid, bör inte också böcker skulleövervägas om yngre
fordra tillståndsprövning. Därmed skulle också kunna fånga inman en annan
egenskap, visserligen inte tillfördes böckerna de trycktes,närsom men som
kan intresse för den svenska kulturhistorien, nämligen marginal-stortvara av
anteckningar, exlibris och liknande vittnesbörd boks proveniens. Så-om en
dana vittnesbörd kan givetvis finnas i svenska såväl utländska böcker.som

Utredningen föreslår därför svenska böcker äldre 100 årär änatt samtsom
utländska böcker funnits i landet i 100 år skall omfattas till-änsom mer av
ståndsplikt, under förutsättning värdet överstiger 10 000 kr.att

Det kan svenska böcker framställts före år 1600 hittillsochnoteras att som
varit tillståndspliktiga värde, med utredningens förslag delvisoavsett ovan -
nämligen till den del den inkunabler hänförs till kategori A därutgörs av -
föremålen i fråga förblir tillståndspliktiga värde. finnsDet därmed inteoavsett
tillräckliga skäl bibehålla särskild kategori för de äldsta böckerna.att en

EG-kategorien boksamlingar. Utredningen finneräven det välavser vara
motiverat också den svenska tillståndsplikten knyts till samlingaratt av
böcker. En samling i sin helhet kan värdefull del kulturarvet, efter-vara en av

den kan mycket både samlarensäga och den tid hansom om som person om
levde I samling finns normalt både svenska och utländska böcker. Deten
skulle bli komplicerat bedöma huruvida ingåendede böckerna ochatt var en
för sig uppfyller både ålders- och värdegränser för svenska utländskaresp.
böcker och kulturhistorisk synvinkel skulle sådan bedömning också bliur en
mindre relevant. Det avgörande kriteriet för samling bör i stället huren vara
länge den funnits enhet häri landet.som en

Utredningen förslår sålunda tillståndsplikt för boksamlingaräven som
funnits häri landet i 100 år.änmer -

Värdegränsen for boksamlingar bör enligt utredningens mening tillsättas
50 000 kr.
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Tryckta kartor 10Kategori A

Kategorin omfattar äldre 200 år. Värdegränstryckta kartor änärsom
000128 kr.

tillståndsplikten tryckta kartor framställda före år 1600,Den svenska avser
behandlades under kategori A 8värde icke tryckta kartor och kanoavsett

kategoriockså omfattas A 11.av
på det fördes i fråga böcker finnerMed tanke resonemang som nyss om

Ävenden tillståndsplikten för begränsad.utredningen svenska äratt yngre
grund sin konstnärliga kvalitet be-tryckta kartor kan stort.ex. vara avav

gäller såväl svenska kartortydelse för det svenska kulturarvet. Det ärsom
100 år och kartor funnits här 100 år. I bådaäldre utländska änän som mer

till 10 00 kr.fallen bör värdegränsen sättas
finner hittillsvarande åldersgränsen knuten till år 1600Utredningen denatt

framställda före årtalundvaras, eftersom tryckta kartor detta ochkan ärsom
rimligen harbetydelsefulla för det svenska kulturarvet värde överär ettsom

10 000 kr.
Ävenlicensplikt för samlingar kartor.EG-kategorin innehåller ingen av

sig motiverad, vill utredningensådan väl någon gång skulle kunna teom en
tillståndsplikt. praktiken tordeinte föreslå någon sådan isolerad svensk I

boksamlingar till-samlingar kartor ofta ingå i allmänna och denav mer
sig tillräcklig.ståndsplikt föreslås för boksamlingar ter somsom

Arkiv Kategori A 11

däri ingående delar, äldre 50 år,EG-kategorin omfattar arkiv och är änsom
Ovilket slag vilket underlag helst. Värdegräns kr.och ochav som

tillståndsplikt omfattar slags föremålMotsvarande svenska samma som
förbehandlats under kategori A inkunabler med undantag justm.m.,ovan

Från strikt formell synpunkt det överflödigt föreskrivainkunabler. attvore
ytterligare gång kategori arkiv-tillståndsplikt under A 11. Med tanke atten

handlingar speciell föremål skulle det dock sig besynnerligtär teen grupp om
föremål skulle omfattas svensk tillståndsplikt under denna kategori.inga av

föreslår utredningen därför motsvarandeAv pedagogiska skälnärmast att
tillståndsplikt också under kategori A Liksom hittills bör ålders-11.tas upp

50 2 000år och värdegränsen kr.gränsen vara
Eftersom EG-kategorin gäller föremål värde, den dennaäroavsett

omfattande tillståndsplikten.punkt den svenska motsvarandeänmer

Samlingar 12Kategori A

EG-kategorin omfattar samlingar och föremål från zoologiska, botaniska,a
mineralogiska eller anatomiska samlingar b samlingar historiskt,samt272 av
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Värdegränseller numismatiskt intresse.etnografisktpaleontologiskt,
427 000 kr.

Såvitthar föreskrivits. utred-svensk tillståndspliktmotsvarandeIngen
utför-den svenskaheller framförts behovtill har det inteningen känner attav

till samlingar här aktuellakulturföremål skulle utvidgasselkontrollen för av
utvidgad tillstånds-från lägga fram förslagUtredningen avstårslag. att om

för svenskt vidkommande.kategorin inte aktuellvarförplikt, är

13Transportmedel Kategori A

år och värdeäldre 75 harinnehåller transportmedelKategorin är än ettsom
427 000 kr.över

ifinns inte. har dettillståndsplikt Däremotmotsvarande svenskNågon
framställningi tillståndsmyndigheternassammanhang och bl.a.skilda om

avsedda dras1992 föreslagits fordonårändring reglerna är attatt avsomav
tillståndsplikt.100 föras in underäldre år, skulleochhäst är änsom
äldre vagnbeståndet isäljs detSåvitt utredningen kunnat utröna utnumera

Äldre bådekaraktäristiska förtiders fordonomfattning.ganska ärstor
åtminstonegarantier förlandsbygd och det bör finnasstadsliv ochsvenskt att

Utredningen finnerbevaras i landet.efterfrågade fordonstypemade mest
motsvarandevälmotiverat och föreslår sålundatillståndspliktförslaget enom

föremål ål-för svenskatillståndsplikt. Till den bör knytas densvensk gängse
för50 000 kr åtminstonevärdegräns100 år, medan när-dersgränsen omen

åldersgränsen kommer undertillräcklig. Med den föreslagnavarande bör vara
till-fordon omfattasandra mekaniseradeinga bilar ellerviss tid ännu att av

ståndsplikt.
antalockså relativtutredningen inhämtat finns detEnligt vad ett stort ut-

skiljasvårafordon kvar i landet. Dessa kanländska och andra attvaravagnar
införadärför motiveratsvensktillverkade. Det kanfrån motsvarande attvara

funnits i landet iutländska transportmedeltillståndsplikt också för som mer
50 000 kr.100 år och har värde överän ett

14Andra antikviteter Kategori A

l-13.ingår i kategorierna A DenEG-kategorin omfattar föremål inte ärsom
på två undcrgmpper:uppdelad

spel, glasföremål,50 och 100 år gamla: leksaker,föremål mellana av
kinematograñskaoptiska, fotografiska ochguld- och silversmide, möbler,

ke-sådana, träarbeten,musikinstrument, klockor och delarapparater, avur,
ochramiska föremål, gobelänger, samtmattor, tapeter vapen,

100 år gamla.b övriga föremål över
föremål 427 00 kr.för alla ingående slagsVärdegränsen är
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Den svenska tillståndsplikten relativt komplicerad relatera till den härär att
aktuella EG-kategorin. Den svenska tillståndsplikten beträffande 50 åränmer
gamla föremål värdegräns 2 000 kr omfattar dels samiska föremål, isom
EG-kategorin skulle hänföras tillkunna guld- och silversmide, träarbeten, ke-
ramiska föremål och dels tekniskasvenska modeller och prototypervapen,

vetenskapliga instrument, vilka skulle kunna återfinnas inomsamt grupperna
optiska, fotografiska och kincmatografiska musikinstrument,apparater, ur,
klockor och delar sådana samtav vapen.

Den svenska tillståndsplikten beträffande 100 år gamla föremålän ärmer
väsentligt vidare och behöver inte relateras till särskilda motsvarande gamla
undergrupper enligt EG-bilagan. återfinnsHär dels följande svenska före-
målsgrupper: dryckeskärl, seldon och textilredskap, de och harär träom av
målad eller skuren dekor, folkdräkter och broderad eller folkligmönstervävd
textil, bonadsmåleri, möbler, speglar och ski-in, golvur, och bordsur,väggur
signerade fajanser, musikinstrument skjutvapen, blankvapen ochsamt
skyddsvapen. Tillståndsplikten gäller värde för de uppräknade före-oavsett
målsslagen.

föremålFör svenska värda 50 000 kr och 100 år gamlaän änmer mer
gäller tillståndsplikt enligt följande: föremål keramik, glas porfyroch ellerav

guld, silver och brons med undantag för och medaljer, ljuskronormyntav
vävdasamt tapeter.

Slutligen omfattas, med värdegräns 50 000 kr och under förutsätt-en av
ning föremålen kommit till Sverige före 1840, följande utländska före-att
målsgrupper: möbler, speglar slcrin,och golvur, och bordsur, musik-väggur
instrument, skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen, föremål keramik,av
glas och elfenben, eller guld, silver och brons med undantag ochmyntav av
medaljer, ljuskronor och vävda tapeter.

Utredningen vill föreslå några förändringar i fråga tillståndspliktensom
omfattning för svenska föremål.

Enligt vad utredningen erfarit har tekniska modeller, ochprototyper veten-
skapliga instrument sällan varit föremål för utförselprövning. Utred-ytterst
ningen finner dessa föremål bör kunna avföras från tillståndsplikt inom ål-att
dersgränsen 50 år.

Kvar under åldersgränsen 50 år skulle i sådana fall angivna samiskavara
föremål, med värdegräns 2 000 kr. Emellertid måste här beaktas atten om
EG-kategorin inte vissa samiska föremål omfattas denrymmer som av nuva-
rande svenska tillståndsplikten. Det gäller föremål ben och hornt.ex. sten,av

tennsmide, vilka ofta särskilt associeras med eller skall påminnasamt om
äldre tiders samisk kult. Utredningen finner detta slags föremål generelltatt
har så högt förvärde den samiska kulturen det motiverat brytaärett att att ut
kategorin samiska kulturföremål den huvudsystematik präglat utred-ur som
ningens förslag, nämligen inordnasöka de svenska föremålskategoriemaatt
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därför i särskildsamiska kulturföremålen bör reglerasunder EG:s. De en pa-
ragraf.

fort-föremål äldre 100 år bör tillståndspliktBeträffande svenska änärsom
föremålsslag räkna-värde för de flesta defarande gälla oavsett som nyssav

för kategorin skjutvapen, blankvapen ochjustering bördes En görasupp.
eller mönstervävd textil.kategorin folkdräkter och broderadskyddsvapen och

följandejustering återkommer utredningen i detTill denna när en ny
föremål diskuteras.för vissaåldersgräns

speglar och skrinframgått avsnitt 6.2.1 kategorin möbler,Som är somav
någon värdegräns den helt dominerande i100 år gamla och inte harär änmer

utförseltillstånd. avslås dessa ansökningarantalet ansökningar Dessutomom
därför begränsafallen. Utredningen finner angelägetendast i 3-4 % attav

föremålomfattning så den träffar betydligt färretillståndspliktens att men
för det svenska kulturarvet kan bedömassäkrare når dem betydelse varavars

därvid erfarit införande värdegräns skulleUtredningen harhögst. att av en
har betydelse från kulturhistorisk synpunktolämpligt. Föremål storvara som

alternativ utredningen funnitofta under 2 000 kr. Detomsätts t.o.m som
enligt 1927 årsåtergång till den åldersgräns gälldelämpligast är somen

1860. Med begränsning- tillståndspliktenkungörelse, nämligen årtalet aven
föremål framställda före 1860 skullespeglar och skrin tillför möbler, ärsom

från slutet förra seklet,mängd fabrikstillverkade möblerstor av somen
för, befrias från prövning.tillstånd i dag regelmässigt beviljas kunna

otillfredställande i ytterligareUtredningen finner nuvarande reglernade ett
arkeologiska föremålen diskuterades konsta-avseende. samband med deI att

ålder på år visatsutredningen det finns del föremålterade att senareen vars
föremåltidigare del dessa harmycket högre Enän trott. ettman avvara

alltså underställas tillståndsplikt i dennaarkeologiskt och kanursprung
föremål har bevarats påunder kategori A Andra sådanaegenskap annat

skålar keramik, slevar, kåsor,kan här sig ellerDet röra träsätt. om av
tillståndsplikthusgeråd andra saker inte kan inordnas underredskap, och som

kategori,speglar eller skrin eller i någon svenskmöbler, t.ex.annansom
jämföremålföremålen tillverkade järn. Vissa kan dockdärför äratt av

IOO-årsgräns.omfattas, nämligen dessa gällerFör nämnts envapen. som
1800-talet,dock mängd serievapen frånMed denna omfattasgräns storen

Exportansöknin för sådanamotiverade för tillståndsplikt.knappast är garsom
regelmässigt. tordedock relativt vanliga, och de bifalls Förär vapenvapen

tillbaka liggande åldersgräns. Andraalltså kunna längreövervägaman en
tillståndspliktföremål omfattas endast partiellmycket gamla ärsom av

i form folkdräkter och broderad ellertextilier, skyddas endastsom avnu
tillstånds-mönstervävd folklig textil. Utredningen erinrar här om

högreståndstextiliermyndighetemas förslag år 1992 såvälattom som
omfattas tillståndsplikt vid utförsel. Emellertid harkyrkliga textilier borde av

inhämtat föremål folkdräkter eller broderad ellerutredningen äratt som
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folkligmönstervävd textil endast mycket sällan förekommer bland export-
ansökningarna. Detta talar för också denna kategori inte träffar föremåldeatt

bör skyddsvärda.som anses
ÅfrågaI kyrkliga textilier finns i dag ingen tillståndsplikt vid utförsel.om

andra sidan skyddas dessa normalt kyrkliga inventarier enligt 4 kap.som
KML. Det endast i det fall föremålär upptagits i förteckningen överett som
kulturhistoriskt värdefulla inventarier privatägt, detta skydd inteär ocksåsom
skulle omfatta flyttning från den kyrka föremålet hör till. finnsDet ocksåen
vissa inventarier med kyrklig proxreniens sedan länge inte befinner sig isom
någon kyrka, och kan föras tillstånd om inte inventarien kanut utansom an-

möbel eller skulptur.ses som en en
Det sagda talar enligt utredningens mening för tillståndsplikten föratt

och textilier bör inriktas på de mycket gamla föremålsslagen. Ett sättvapen att
detta införa åldersgränsgöra förär svenska föremål äratt en ny som

framställda före år 1600 och tillverkade keramik, metallträ, eller textil.av
Utredningen föreslår tillståndsplikt införs för föremål enligt dennaatt
bestämning. Därmed skulle också kategorin skjutvapen,svenska blankvapen
och skyddsvapen och kategorin folkdräkter och broderad eller mönstervävd
folklig textil kunna frånbort de föremål skyddas 100-medtas som
årsgränsen.

Tillståndsmyndigheterna föreslog år 1992 svenska kakelugnar skulleatt
ställas under tillståndsplikt vid utförsel. Utredningen dock inte före-attavser
slå någon förändring för föremål keramik, därmed fortsättning-ävenav som
vis bör omfattas tillståndsplikt, föremålen värda 50 000 kr.är änav om mer
Därmed tillståndsmyndighetemastorde förslag i praktiken tillgodoses, åt-
minstone beträffande de efterfrågade kakelugnama.mer

6.6 Tillståndsförfarandet

6 6 l Nuvarande ordning. .

Det interna svenska förfarandet

RAÄ:sIden nuvarande ordningen, detaljer regleras i föreskrifter KRFSvars
1989: 15, fungerar Riksantikvarieämbetet den instans dit ansökningarnasom
skall in och där första formell granskning sker, föreskrivenges t.ex. atten av
ansökningsblankett det finns fotografier föremåletanvänts, lagregler-att av

dessa skall svartvita, färgfotonsäger godtas sedan längeattna vara men -
ansökningsavgiften, 200 blirkr, betald. Om ansökningsavgiften eftersamt att

påminnelse inte betalas eller ansökningen så ofullständig den inteär attom
kan avvisas den Riksantikvarieämbetet.prövas, av

Om ansökningen emellertid i sin ordning och Riksantikvarieämbetetär
självt inte behörigt tillståndsfrågan, vilket276 är förpröva närvarande endastatt
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kyrkligt överläm-fall föremålhittills sällsynta hargäller i de ettett ursprung,
efter det ansökningennågra dagaroftast bara någon ellerämbetet attnar -

behörig.tillståndsmyndighetdenna till denkorn ärsom-
föremålet får förasskall givetvisTillståndsmyndighetema pröva ut,om
föremålet tillstånds-ocksåfråga ha bedömakan första äratt omsom enmen

fråga föremåletsmisstagit sig ihända sökandepliktigt. kanDet attt.ex. omen
förvaltningsrättsligafordras. allmännatillstånd därför inte Avochålder att

i sak, iawisas, dvs. intesådana ansökningar skallprinciper följer prövasatt
återbetalas inte ansöknings-gällande ordningbeviljas. Enligtstället för att nu

Återbetalning tillstånds-förekommit endastfall. haravgiften i sådana när en
föranlett onödigbesked och därmedfelaktigamyndighet har lämnat en an-

sökning.
ansöknings-återställs exemplardärefter beviljasOm ansökningen ett av

beslutsmening till sökanden. Dettafotografi och ifylldmedblanketten
i tullen, där anteck-föremålet sedan uppvisaförexemplar skall den utsom

blanketten med beslu-exemplarutförseln har Ettning sker ägtatt avrum.om
Denursprungliga tanken bakomRiksantikvarieämbetet.tillskall återställastet

följa till-skulle kunnatorde ha varit ämbetetleveransskyldighetdenna att
blankettekniskaAvpraxis och sammanställa denna.ståndsmyndighetemas

tillstånds-utfalletgenomföra. För utvärderainte gåttskäl har detta attatt av
tillståndsmyndigheter-därför använda sig1986 fårprövningen sedan avman

kan medpå sammanställningararkiv sig deoch basera görassomegnanas
dessa.ledning av

1986:223. beslutetförvaltningslagenavslås följerOm ansökning attaven
också föreskrivitsDet harsökanden skall underrättas.skall motiveras och att

få kopia beslutet.Riksantikvarieämbetet skallatt aven

EG-licensansökningarérfarandet vid prövningF av

efter liknandeEG-förordningen skerlicensansöknin enligtPrövningen garav
EG-kommissio-blankettskall denAnsökningama görasmönster. som-

23 §75293 skall enligt KMFförordningen EEGfastställt ihar anrnen -
tillstånds-handläggas hosoch i sakin till Riksantikvarieämbetet sammages

EG-ka-enligt KML. Eftersommyndigheter utförselansökningarprövarsom
svenska harhittillsvarandeföremålskategorier detegoriema omfattar andra än

Riksantikvarieämbetetmeddelatskompletterande bestämmelsendock den att
tillstånds-kategorier för vilka det saknaslicensfrågorna för deskall pröva en

myndighet enligt 5 kap. KML.
fler uppgifterefterfrågarkommissionen fastställda blankettenDen änav

ansökningsblankettenanvända svenskahittills gör.vad den motsvarande
hittillsvilket inte har fordratsuppgift adressaten lämnas,Bl.a. måste en-om

svenska förfarandet.ligt det
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Medlemsstaterna skall själva och utforma de blanketteröversätta resp. som
de använder vid den nationella licensprövningen i enlighet med tek-närmare
niska specifikationer i förordningen och så de överenstämmer med denatt
förlaga visas i bilagan till förordningen artikel första1.1 stycket.som

Förordningen reglerar inte frågor avgiftsuttag för licensförfarandet påom
kostnaderna för dokumentationsätt än och fotografier svartvita så-annat att

väl färgfoton godtas för uppvisande föremål i den mån detsamtsom av
krävs myndigheterna skall bäras den ansöker licens artikelav av som om
6.4.

6.6.2 Utredningens slutsatser förslagoch

Prövningen ansökningar enligt de interna svenska reglerna bör såav
långt möjligt samordnas med prövningen ansökningar EG-licensav om
för kulturföremål. Något fler uppgifter enligt dagens förfa-änexport av
randeregler kan därmed behöva lämnas sökanden. Kravet på fo-attav
tografier skall svartvita bör bort. Ingen avgift bör fortsätt-tasvara
ningsvis utför prövningen. Den ökade kostnaden tillståndsmyn-påtas
dighetema bör kostnad för EU-medlemsskapet och överses som en tas
statsbudgeten. De flesta reglerna rörande ansökningsförfarandet kanav
meddelas regeringen i förordningsform eller i fbreskriftsfotm denav av
myndighet Riksantikvarieämbetet regeringen förordnar. Förslagsom
till lag- och förordningstext har upprättats.

En given utgångspunkt for regleringen tillståndsförfarandet dettaär attav
bör medge för sökanden så enkel och snabb handläggning möjligt.en som
Licensprövningssystemet kan inte ensidigt påverkas svenska regler.genom
Det svenska tillståndsförfarandet borde därför utformas i så anslutningnära
till licensprövningssystemet förfarandena i de fall där det blir aktuelltatt att-
söka både formerna tillstånd, viddvs. den kanöver gränsenexport yttreav -

parallellt.
I avsnitt 6.2.2 har utredningen förordat de föremålskategorier fort-att som

sättningsvis bör tillståndspliktiga enligt KML bör under denanges som anges
EG-kategorien,motsvarande vilken alltså framstår slags huvudrubrik.ettsom

tillståndspliktenAtt lagtekniskt utformas på detta det bör bli lättaresätt gör att
för allmänheten få Överblick i vilka fall tillståndöver licens böratt en resp.

Ävensökas. på andra har utredningen söktsätt det svenska systemetanpassa
så detta bättre med EG:s, bl.a.överensstämmer på det tillstånds-att sättet att
friheten i vissa utförselsituationer med sakprövningersätts ledande till atten
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tillstånd skall beviljas. kommandeI avsnitt föreslår utredningen ocksåett
tidsgräns för tillståndens giltighet EG-licenserna redan har.samma som

Denna samordning bör kunna medföra tillstånd enligt kanKML sökasatt
på blankett skall användas för EG-licensförfarandet.typ Ut-samma av som
redningen frånutgår det skall möjligt blankettens svenskaatt attvara anpassa
version så den inte awiker från vad kommissionsförordningen föreskriveratt
och samtidigt medger de uppgifter krävs från svensk sida framgår.att som

RAÃDet bör dock ankomma regeringen eller i samråd med övriga till-
ståndsmyndigheter detaljutforma blanketten.närmare En förutsättning föratt

i blankettsystem skall kunna användasatt ett stort detsett gemensamt är att
framgårklan i vilka fall ansökningen föranlett licens, svenskt till-ett renten

stånd eller bådadera.
Med tanke på det inför förestående revisioner EG:s regelverk föratt av

kulturföremål blir vikt det från sidasvensk kan redovisas samlade erfa-attav
renheter licens- tillståndsordningarnaoch med uppgifter både antal fö-av om
remål inom kategori och ålder och värden aktuella föremål, finnerresp. om
utredningen samlad administration de båda ansökningsförfarandenaatt en av
fortfarande bör eftersträvas. iDetta sig ytterligareär för utred-ett argument
ningens redovisade ståndpunkt ansökningsblankett-nyss att ett gemensamt

bör användas.system
Den ansöker EG-licens enligt kommissionsförordningenär skyl-som om

dig lämna uppgift bestämmelseland och Motsvarandeatt mottagare.om upp-
gifter har hittills inte efterfrågats enligt de svenska reglerna. En fråga som
aktualiseras vid ansökningsförfarande alltså huruvida såda-ärett gemensamt

uppgifter skall avkrävas sökanden i fall där det föremåläven ansökanna som
gäller endast omfattas den svenska tillståndsplikten.av

Utredningen motsvarande uppgifter bestämmelseland ochattanser om
svenskkan värde från synvinkel,även särskiltmottagare medvara av rent

tanke på möjligheten föra viss statistik. Någon särskild olägenhet föratt en-
skilda lämna uppgifterna också i dessa fall kan utredningen inte finna.att Ut-
redningen föreslår alltså de båda ansökningsförfarandena i detta hän-ävenatt
seende skall parallella.vara

Det nuvarande kravet på svartvita fotografier bör Avsikten medges upp.
detta krav torde ha varit beständi fotografier, utvecklingenatt garantera ga men
har gjort kravet inte denna synvinkel framstår berättigat.att ens ur som

sinI skrivelse till regeringen i februari 1992 har tillståndsmyndighetema
föreslagit ansökningsförfarandet skulle förändras så ansökningarnaatt att
skulle in direkt till den behöriga tillståndsmyndigheten. Mot bakgrundges av
den situationen och vikten det finns central instans mednya att sär-av en ett
skilt för de båda fungerar så snabbt och effektivtatt systemenansvar som
möjligt, föreslår utredningen Riksantikvarieämbetet behåller sin nuvarandeatt
roll.
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Konstitutionellt kräver endast mindre del de regler bör forgällaen av som
ansökningsförfarandet lagform. Det gäller frågor avgift sådanomom en
skall vidhållas och skyldighet tillhandahålla föremål för granskning.att ett
Övriga bestämmelser torde kunna meddelas regeringen eller den myndig-av

regeringen förordnar verkställighetsföreskrifter.het kan dockDetsom vara-
lämpligt riksdagen också vilka myndigheter behörigaäratt attanger som

ansökningar. Utredningen har förslag till lag- och förord-pröva upprättat
ningstext avspeglar de här presenterade ståndpunktema.som

I fråga fördelningen mellan tillståndsmyndighetema befogenheter:om av
ansökningar finner utredningen inte anledning föreslå några för-prövaatt att

ändringar. Liksom hittills fordras lagstöd för Stiftelsen Nordiskaatt museet
skall få handha förvaltningsuppgifter innefattar myndighetsutövning 11som
kap. 6 § regeringsfonnen.

Utredningen har i avsnitt 6.1.4 funnit ansökningsavgiftatt tas uten som
för tillståndsprövning vid utförsel till EU-land svårligen låter sigett annat
förenas med Romfördraget, medan däremot motsvarande avgift vid exporten
enligt svenska regler till tredje land fortfarande får möjligrent att ta ut.anses

Frågan återstår avgiftdärmed i sådana fall lämplig Efter-är att ta ut.om en
uppgift adressatland hittills inte efterfrågats finns inga uppgiftersom om om

andel ansökningarna sådanhur gällt Uppskattningsvisstor export.av som
har den hittillsvarande tillståndsprövade huvudsakligen riktats tillexporten

Med utredningens förslag tillkommer tillståndspliktEU-stater. i fall ut-av
flyttning och tillfaller utomlands bosatt gi-Det ärsom enarv m.m. person.
vetvis omöjligt förutsäga hur andel ansökningarna inom ändratatt stor ettav

skulle kunna till tredje land. kan dock förutsägaMansystem exportsom avse
avgiftsintäkten skulle minska betydligt avgift endast skulle vidatt tas utom

enligt svenska regler.rentexport
Prövningen EG-licenser vid till tredje land bör fortsätt-ävenexportav

ningsvis avgiftsfri. Det skulle onekligen sig märkligt svenskate sta-vara om
avgiftavkrävde sökandena i de fall ansökan bedöms endast enligt deten en en

svenska medan förfarandet avgiftsfrittreglerna, i fall endast EG-reglemavore
fråganaktuella. Dessutom uppstår avgift skall i fall där föremålär tas utom

omfattas dubbel tillståndsplikt. Utredningen föreslår därför bemyndi-attav
gandet för myndigheterna avgifter upphävs.att ta ut

Därigenom orsakas inkomstbortfall beräknat enligt 199394 årsett som
antal ansökningar uppgår till totalt 300 000 kr. Av denna ärca summa

RAÄ:s0075 kr andel för administration och samordning tillståndsförfa-av
210randet, medan 000 kr belöper sig på Nordiska Utredningenmuseet.ca

kan inte finna någon möjlighet till finansiering intäktsbortfalldettaannan av
anslag statsbudgeten. Kostnaden får konsekvens Sve-än över ses som en av

riges anslutning till unionen.
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Förhandsgranskning6.7

andrainför auktioner ochTillståndsmyndighetema bör i lag rätt attges
i försäljnings-få tillkännagesig till allmänhetenförsäljningar riktarsom

fåuppfattning inte börenligtföremål derasvilkalokalema resp.som
landet.föras ut ur

endast efter ansök-tillståndsfrågorregler kangällande prövasEnligt nu
sökaauktion egentligen börvill påköpabetyder denning. Det t.ex.att som

exporttillståndbud beroendeauktionen, hanstillstånd före är att ges.avom
ordninginformelltillämparNordiskanågon, detta.Få, gör museet enom
Statensviktigare auktioner.exportförbud införförhandsbeskedmed om

sig dels saknapå Dettainte dettakonstmuseer sätt.gör resur-museum menar
prispåverkande.skulleförfarande kunnasådantdels att ett varaser,

tillståndsmyndighe-februari 1992 föreslogregeringen iskrivelse tillsinI
förhandsgranskning.medför verksamhetenskullelagligt stödatttema ges

nyttigmycketförhandsbedömningenanfördeTillståndsmyndighetema att var
förhandsbeskedför lagen. Ettoch respektkunskapägnad skapaoch att om,

önskade skulle kunnainte bindande. Denmeningborde enligt deras somvara
åtföljande möjlighetmedefter vanlig ansökan,få det prövatnoggrant enmer

avslagsbeslut.överklagaatt ett
fö-ochtillståndsmyndighetemassig tillansluterUtredningen resonemang

auktio-införtillståndsmyndighetemadärdärför ordning rättreslår attgesen
i för-få tillkännagesig till allmänhetenriktarandra försäljningaroch somner

uppfattning inte bordederasföremål enligtvilkasäljningslokalema resp.som
få föras landet.ut ur

Tidsbegränsning tillstånd6.8 av

EG-licenserliksomstöd KML börgivna medTillstånd av
äldremed stödTillståndtill år.tidsbegränsas gettsett avsom

ikraftträdandettill år efterfortsätta gällabestämmelser bör ettatt nyaav
regler.

fråganframställningsin förutnämndaTillståndsmyndighetema itog upp
två år. sådangiltighet till Enutförseltillståndenstidsbegränsning avom en

nuvarande lag-till denförarbetsuttalandenaförenlig medbegränsning inteär
22.198485:l79stiftningen prop. s.
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Utredningen ansluter sig till tanken på tidsbegränsning tillståndensen av
giltighet. En obegränsad giltighet framstår inte något väsentligt intressesom
for den söker tillstånd; får förutsätta detta sker i situationsom om attman en
där utförseln framstår tidsmässigt aktuell. En nyanserad prövningsom av
frågor utförsel förutsätter också tidigare använda kriterier från tid tillom att

skall kunna tillämpas efter ändrade förutsättningar. Därtill kommerannan att
inte tidsbegränsade tillstånd kan fresta till missbruk på det redansättet att ett
givet tillstånd for mindre intressant föremål används for utförselett ettav an-

snarlikt mycket intressantare föremål.nat, men
Eftersom EG-licenser gäller endast i år bör tidsgräns ocksåett samma vara

tillämplig för svenska utforseltillstånd.
Vid tidigare ändringar i utförsellagstiftningen har giltigheten hos tillstånd

meddelats med stöd äldre bestämmelser bekräftats i Övergångsbe-som av
stämmelsema. Utredningen föreslår i denna ändringsomgång gåratt man
ifrån denna ordning. De tillstånd meddelats med stöd äldre bestäm-som av
melser bör för någonnämnvärt enskild kunna förfallnautan vissmen anses

Övergångsbestämmelsertid efter ikraftträdandet regler. bör såledesav nya
meddelas med innebörd sådana tillstånd förlorar sin giltighet år efteratt ett
ikraftträdandet.

Överklagande6.9

Riksantikvarieämbetet bör krav prövningstillstånd i Kammar-utan-
få överklagarätten allmän förvaltningsdomstols beslut till-en att ge-

stånd till utförsel.

Enligt nuvarande ordning får endast avslagsbeslut överklagas. Det betyder
givetvis tillståndsbesluten inte kan överprövas. Med tankeatt det knap-att

finns någon blir negativt berörd sådanapast beslut sigpart dettasom terav
naturligt. Vad också torde följa är Kammarrättennär enligt nuvarandesom att
ordning har beviljat tillstånd, så kan detta beslut inte överklagas den till-av
ståndsmyndighet bedömning ändrats, vilket däremot inte lika själv-ärvars
klart.

Från den l april gäller tillståndsmyndigheternas beslut skallatt
överklagas till Länsrätten i Stockholm och prövningstillstånd sedan krävsatt
för överklagande till Kammarrätten i Stockholm. Enligt den ordning som

föreskriverKML för andra överklagandefall gäller Riksantikvarieämbetetatt
kan överklaga domstolars och andra myndigheters beslut 1 kap. 2 § KML.
Härigenom har ämbetet möjlighet få ändring på enligt ämbetets meningatten
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alltför dispenser. Genom prövningengenerösa överklaganden främjasav
också rättsbildningen området.

Utredningen det bör finnas möjlighet till rättsbildandeatt pröv-anser en
ning vad gäller utförseläven kulturföremål i de fall där tlllståndsmyn-av en
dighets avslagsbeslut har blivit ändrat Länsrätten eller Kammarrätten. Iav
konsekvens med vad gäller i övrigt enligt KML beträffande överklagan-som
de bör det Riksantikvarieämbetet skall få föra sådan talan. Denvara som en
tillståndsmyndighet berörd bör alltså ha sigär vända till ämbetet medattsom
sina skäl för ändring domstolsbeslutet. För Riksantikvarieämbetet bören av
inte prövningstillstånd fordras hos Kammarrätten.

6.10 Ansvar

Ansvarsreglerna i varusmugglingslagen och eventuell lag olovligen om
införsel eller utförsel EU-gräns bör tillämpligaöver på olovlig ut-vara
försel kulturföremål. En bestämmelse i 5 § Riksantikvarieämbetetsav
föreskrifter bör inte vidare gälla.

Såväl varusmugglingslagen den föreslagna lagen olovlig införselsom om
eller utförsel EU-gräns bör tillämpliga iöver fråga överträdelservara motom
utförselreglema för kulturföremål. .

I 5 § Riksantikvarieämbetets föreskrifter finns bestämmelse att ut-en om
förseltillstånd inte får meddelas för föremål under den tid utredningett som
pågår rörande straffbart förfarande med föremålet. Syftet med bestämmel-ett

torde beviljandet tillstånd under denna tid inte skall påverkaattsen vara av
den straffrättsliga bedörrmingen.

föremålEtt förverkaskan enligt varusmugglingslagen kan också isom tas
beslag. Under beslagstiden kan föremålet ändå inte föras landet. Omut ettur
utförseltillstånd skulle beviljas under denna tid kan det på visst påverkasätt

straffrättsligaden bedömningen förfarandet. Straffvärdet överträdelsenav av
kan sålunda lägre tillstånd Om tillståndet ändå hade ford-anses vara om ges.

vid utförseltillfället bortfaller dock inte straffbarheten.rats
Bestämmelsen i fråga förutsätter tillståndsmyndighetema känner tillatt

vilka förundersökningar pågår beträffande föremål det söks utför-som som
seltillstånd för. En sådan kunskap kan dock inte förutsättas och införskaffan-
det uppgifter sådana fall skulle kunna strida den sekretess rå-av om mot som
der för uppgifter under förundersökning. Bestämmelsen framstår sålunda

omotiverad. Enligt utredningens mening denbör upphävas.som
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1 Summary

The Cultural Heritage Enquirys assignment, the implementation of the
assignment and of the assumptions made presented in the follo-some are
wing.

2 Current Legislation

This section describes the applicable provisions which of importance inare
the administration and disposition of cultural heritage and culturalproperty
artefacts. The Trusts Act referred for example with regard howto,new to
these provisions will apply which have already been In addi-to trusts set up.
tion, the rules for entailment described, in particular the proceduresestate are
which be employed in the release of entailments. Antoare estate account
also provided of the provisions of the Act concerning Ancient Monuments
and Finds KML regarding cultural objects, with special emphasisa on ex-

regulations. The EC rules regarding exportation and the ofport culturalreturn
goods described in this connection.are

Finally, there section the rules for and which betaxesa on grants may
of particular importance for those who cultural heritageown or manage pro-

and cultural artefacts.perty

3 Background

This chapter with depiction of the origins of the protection ofcommences a
ancient and the conceptual background, based dawning in-monuments on a

in Roman classical remains, but above all developments interest Franceon
and Great Britain.

Legal developments Swedenin described in of the highly diversetermsare
tendencies which have applied various of ancientto types monuments,
prehistoric remains, churches and public buildings, privately-owned
buildings for which entailment special in this andestate a respect,case
privately-owned personal property.

More detail provided regards entailment, both regards theestateas as
Release from Estate Entailment Act The Entailment Release Act l963:583,
its origins and the in which applied, and the effects of suchmanner
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consideredentailments. The Enquiry hasofwinding release notestateup or
of which has beeninventoryindependentfeasible property pre-to prepare an

both released andinformation concerningof knowncompilationserved, but a
formthis in the ofattachedentailedunreleased reporttoestates appen-an

dix.
provided for concerningpresentation alsodetailedA matters ex-more

provisionsdevelopment of theregarding theportation, for example current
for controls.different times theadvancedand the past exportatreasons

Heritage Propertiesof CulturalInternational Aspects4

Artefactsand Cultural

of Prohibiting and PreventingUNESCO Convention the Means1970The on
Ownership of Cultural Property,Transfer ofExport andthe Illicit Import,

of StolenInternational ReturnUnidroit Convention the1995and the oron
addition, there alsodescribed. InCultural ObjectsIllegally Exported aare

forand prerequisites theframework otherdescription of the legislative export
artefacts inexportation of culturalproperties and for thecultural heritageof
and GreatNetherlandsDenmark, Finland, Norway, France,six countries

Britain.

CulturalProposals regardingConsiderations and5

Heritage Property

Cultural Heritage Enquiry reviewof reference, theAccording its totermsto
entailment that theregardingEntailment Release Actthe estate to re-ensure

which applies beproperties the Actcultural heritagemaining to may preser-
studyentities. addition, the Enquirymaintained cohesive Inved and attoas

formed, theof whether begeneral level the question trusts oneonmaya more
their associatedenvironments andcastle and manor-househand, to preserve

cultural heritageother hand,of artefacts and, thecollections to preserveon
properties of other types.

of cultural heritagebasis for conservationDiscussion of the financial the
Enquirys of reference.explicitly mentioned in the termsproperty not

of various forms of admi-appropriatenessconsideration of theHowever,
result, the Enquiry makesinvolves this Asnistration inevitably aspect. cer-a

conditions laid by thein the financial downtain proposals for changes go-
vemment.
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5.1 Grounds for Preservation

Cultural heritage be described collection of whichproperty may as a property
of cultural-historical value and which consist of personal movablemay

Collections, buildings and land. The characteristicproperty, feature bemay
said be that the cultural-historical value forto the wholegreater property
than for the total value of its separated. In other words, keepingparts pro-

intact preservation goal in itself, andperty essential find appropria-a to
forms for this. In addition, physical preservationte always enough.not

Cohesive ownership and administration be of value themselves. Themay
Enquiry discusses legal forms for preserving and keeping intact,property
but the and financial prerequisites equally important.management In theare

of privately-owned division of specialcase property, estate representsan a
strain which calls for special consideration.

5.2 Protection for Movable Property which Forms Part of a
Cultural Heritage Property

The Enquiry that provisions incorporated into Chapter 3 ofproposes are
KML which permit the provisions conceming protection in connection with
the listing of historic building movable personal whichtoa cover property
significantly contributes the cultural-historical value of the listed building.to
Such artefacts be noted in the protection order, whichto also indica-are must

where they be kept, the in which theyte maintainedto andare manner toare
in what they be modified. In accordance withrespects thisnot toare propo-
sal, the of the prerequisite for such protectionconsent ofowner one
movable A minor adjustment of the liability rulesproperty. also proposed.

5.3 Forms of Administration Promote Cohesiveto Cultural
Heritage Properties

In this section, without making proposals, the Enquiry discusses variousany
forms of administration long-term preservation. The requirementsto promote
under the legislation concerning and the in which thesenew trusts manner re-
quirements be analysed. Holding together bemet achie-can are property may
ved in several Where responsibility with private ob-ways. rests a owner,
viously the decides the form of administration employed, but suchowner
solutions need be supplemented by historic building listingto localmay a or a
authority preservation order. Special bodies for preservation initiatives are
discussed in this section, and examples given.some are
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SupportGovernment5.4

herita-preservation of culturalthesituation forthesection discussesThis tax
developed in thismight bewhichofand the formsintact, supportpropertyge

in thisconservative approachadoptedEnquiry hasconnection. The verya
belief thatthan dueeconomic situationof thein the light to anycontext more-

im-appropriate.might belinked the notsystemto taxsupport measures
containcitizens doesof signalsgovernmentsthat the nottosystemportant

which might befeaturesdo involverulesand that thecontradictions nottax
result, proposalaims. Aswith otherconflictingregarded government aaas

mainte-ofgift byinheritance andpossiblewhich makes tax meansto pay
cultural-historical valuewhich ofcontributions for pre-propertynance

contribu-makepossibleshould beproposed thataddition,sented. In to
ofPreservation thefor thefor GrantsOrdinancewith thetions in accordance

coveredof movablefor the1993:379EnvironmentCultural propertycare
buildings listing.historicby a

and Gift TaxesInheritance

of thanfor periodgrantedrespite bethatproposed tennot moreamaya
giftinheritanceregard thewithof taxationfrom taxtoassessment oryears

withbuilding in accordancehistoriclistedrealapplieswhich propertyto as a
issued by thecertificatewithaccordancewhich, in3 of KMLChapter aor

si-realwhere suchin theadministrative board propertycountycounty
building underhistoriclistedcould bethatof suchtuated, nature as aa

de-entitledfor beliablerespite, theperiod ofthe toKML. In tax toperson
fromof the realmaintenanceof repairs anddocumentedduct the propertycost

boardadministrativetheproviding thatand interest,of countypayment tax
cultural-justified fromadditionalhave beencertifies suchthat costscosts a

remainingrespite expires, theperiod oftheperspective. Whenhistorical tax
previously beenhasthe realfordueinterest becomeand propertypayment.

andtaxation, theliable fortheother thanpassed tax sumto personowneran
whichdatetheof handingdate theoutstanding interest thethe aonat over, or

laterbe due forreached, willtransferbinding payment notagreement wason
transfer.after the handingsix weeksthan over or

Culturalthe EnvironmentGrants for Protection

CulturalProtection of theGrants forGovernmentconcerningThe Ordinance
forgranting of fundsexplicitpermit thechangedEnvironment should be to

subject protection.whichof movablethe topropertycare
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5 5 Estate Entailment.

The 78 entailments of which remain force involve real 35estate property
and purely movable in 21 Many of these entailmentscases property cases. are

of considerable cultural-historical value. In about the invol-ten estatecases,
ved of such high value that the Enquiry considers that form ofa some
public contribution would be inevitable there risksector that thewas a
entailed in question might be dispersed. proposed thatestate the
Entailment Release Act should be amended facilitate such solution.to a

So far, application of the Entailment Release Act has dispersal ofmeant a
cultural values. The Act should provide winding into preventscope up a
somewhat number of than But the primegreater objectat present.cases
should be provide the prerequisites for making possibleto voluntarilyto
transfer the valuable properties formsother of administrationmost whichto
would also long—terrn preservation under unified administration. Asguarantee

result, the Enquiry solid forms for the formation of entai-a proposes more an
led limited and that should be possibleestate specialcompany to set up

should also be possible extend provisions fortrusts. entailmentto estate
frequently that been the hitherto. Certain modifications in themore case tax

rules inproposed the of winding The Estate Entailment Boardsare case up.
responsibility for the preservation of cultural values be clarified.must

Extension of Provision for Estate Entailment

Provisions should be incorporated into Sections l and 6 of the Entailment
Release Act allow exceptions from the regulations concerning releaseto in the

of particularly valuable cultural-historical entailed Suchcase estates. estates
should be wound before their long-terrn preservationnot intact formup an
has been secured in othersome way.

Entailed Estate Limited Companies

The rules for entailed limited companies contained Sections 31-34 ofestate
the Entailment Release Act should be amended that the Estate Entailmentso
Board rather than the Government becomes responsible for the granting of
permits and the approval of amendments the articles of association.to
However, in the of permutation of the charter of the Govem-as case trust,a

decide questions involving considerable valuement whichmust ofor are
major importance from the point of view of the public interest. The rules
should also be simplified.

289
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TrustEntailed Estate PropertyTransfer to a

permitallowedBoard should beEntailmentthat the Estateproposed to
of parti-whichentailedtransferentailmentofholders propertytoestatean

value of thetheobjectthecultural-historical valuecular to pro-preserve
transferpossiblealso beshouldcohesive entity. topropertyto aperty as a

theshould incorporateOrdinanceThe Trustfinancially viable.maketotrust
andofand maintenanceprotectionfor therequiredprovisions toproperty

its dispersal.prevent

BoardntailmentEthe EstateDuties

ofpreservationin theactive roleshould playBoardEntailmentThe Estate an
date whenand after theboth priorof entailedvaluesculturalthe toestates,

taken bydecisionsappeal againstpossibleshould berelease tocommences.
companies Inlimitedtransfer ofregarding theBoard trusts.the property to or

frommajor importanceconsiderable valueofwhichofthe property orcase
should transfer theBoardthepublic interest,of view of thepoint matter tothe

opinion.expression ofwithtogetherGovernment,the an

Tax Aspects

entail-ofwith the releaseconnectionininheritanceRemission of estatetax
Ordinancein theexemption clausepermitted underbe concer-ment anmay

l963:588.Entailmentof Estateregarding the ReleaseInheritance Taxning
ofapplied whenthat beclarifiedshould beprovision propertyThis canso

protection.long-termvalue givencultural-historical

ofregarding the ExportProposalsandDeliberations6

ArtefactsCultural

Enquiry drawtheof reference,with itsaccordance systemIn to up aterms
concerning theof Swedish rulesapplication theparallelfacilitate the exportto

of391192 theEECregulation Noartefacts and thecultural exportof on
forof goodsclassificationregards theexampleartefacts, forgoodscultural as

EC Moreover,with the Annex.accordanceinrequiredwhich licencea
applies theand this alsoconsidered,beadjustments havetechnicalother toto

inGovernmentsubmitted theamendmentlegislativeforproposals to
theSwedish rulesadjust thebe1992. aim shouldTheFebruary tonot to

widely fromdivergeallow themshould beEC level, but totonorcommon
doingforgoodthereEC rules unlessthe reasons so.are290
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6.1 The Effects of EC Legislation

Membership of the EU has encroached Swedens ability definenot toon
which cultural artefacts allowed leave the without permitnot toare country a

the criteria which should apply regards refusal ofto state li-or as exportan
On the other hand, freedom of and the abolition ofcence. movement customs

controls within the Single Market have reduced the possibilities of supervi-
sion that cultural artefacts for which permit requiredto ensure a notare un-
lawfully transferred another member In addition, there goodto state. rea-

that the Treaty of Rome does permit the continued imposi-toson assume not
tion of charges for processing of involving issuethe of licen-matters export

prior exportation another member Compensatoryto toces country. measures
which do EC law should be introduced the illegalnot contravene to counter
exportation of cultural artefacts. In the of auditing in accordance withcase
Section 70 of the Customs Act 1995:550, authority should becustomsa
allowed check whether the exportation of cultural artefacts anotherto EUto

has involved breach of the Act. Where relevant, the provisionscountry ofa
the Customs Act concerning audits apply such checks. The obliga-to current
tion permit the authorities whento crossing thepresent export to customsan
border EU should be abolished.to countryan

6.2 The Need for Protection, Permits Examinationand
Criteria

The main of the Swedish rules concerning protection against thepurpose ex-
of cultural artefacts should continue be protection of nationalport cul-to our

tural heritage. The categories of cultural listedgoods in the EC regulation on
of cultural goods also broadly the categories ofexport artefactsencompass

which should be subject permit requirements under Swedishthe rules,to
allowance made for and value limits which adapted Swedishage toare
conditions. Exceptions should be made, however, for Sami artefacts. If an
artefact for which permit required considered ofbe considerable im-a to

for the national heritage, the permit should beportance granted. The cri-not
teria which should be applied determine whether artefact im-to an possess an

of this should be specified the legislation.portance In makingnature an as-
should be considered whether the artefact 1sessment, especiallyrare or

typical from national cultural-historical point of view, taking intoa account
the of corresponding artefacts collections which the public havepresence to

2 has special connection with cultural environment which ofaccess, a a
importance and be suitably returned its originalgreat environment, 3may to

associated with important in Swedish history, 4an eventpersonage or or
should be kept in Sweden for other specialsome very reason.
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Private InterestsPublic andBalancing6.3

ofrefusalofartefact in theredeemof thetheLiability casetostate anparton
possibility for theTheintroduced.beshouldpermit currentnotexportan

permittingthusretained,should beartefactsculturalpurchaseGovernment to
permit has beenwhereemployed in exportalso be re-optionthis ancasesto

permittingofpossibilityGovernmentsSimilarly, theartefact.fused for an
considerable importanceofquestioninartefactthewhereexportation even

thethisretained. Inbeshould also respect,cultural heritagenationalthefor
of rulingresulttherefusedpermitthatbe drawnshouldrule asaup so

ofexportationtheallowGovernment arte-theof law,force anwhich has may
thesituations,certainapply. In currentcircumstancesspecialfact very

shouldapplicationsofexaminationandrequirementspermitfromexemption
circumstances.correspondingthepermit inentitlementbyreplacedbe to a

leaveartefactof thethegranted 1should bepermitThus, ownerexportan
beenartefact has2 theanotherinresidence ac-takeSweden country,to up

inheri-ofresultanotherinresidingindividualprivate countrybyquired as aa
exported byartefactthe3jointdivision of awill property,tance, ora

from thefundsreceiveswhich countySweden state,institution in orapublic
artefact4 theSweden,returnedbeartefactand themunicipality totoa

cul-publicwithconnectionused inbeindividualprivateexported by atoa
beenartefact hasthe5Swedenreturned tem-beandactivitytural to orto

thegrantedalso beshouldpermitAanotherloaned fromporarily country.
assumedbeandanotherininstitutionacquired by countryartefact mayan

objects.culturalSwedishaboutknowledgewillacquisitionthat promote

CulturalForeignSwedish andforRestrictionsExport6.4
Artefacts

shouldartefactsculturalforeignandSwedishbetweendistinctionThe current
should beartefactsculturalforeignforlimittheretained. However,be age

100thanforSwedeninbeenwhich haveartefactschanged moreto cover
years.

andCategories and AgeArtefactofDefinitionDetailed6.5
Limits ’Value

includeEC Annexlisted in thecultural goods arte-ofcategoriesof theMost
forrequirementspermitcovered bycontinue beshould expor-whichfacts to
should belimitsvalueandEC AnnextheSweden. However,tation from age

revision ofSomeneeds.Swedishadaptedlimitscorrespondingreplaced by to292
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both the description of artefacts and the and value limits should be under-age
taken. proposed that permit requirements should apply the specialto arte-
fact categories follows:as

Swedish archaeological objects of wood, bone, metalpottery or
originating prior 1600 AD, owned by the andto covered bynot state not an
obligation make offer of redemption in accordance with Chapterto Sec-an
tion 2 of KML, irrespective of value.

Swedish paintings, and drawings,etc. whichetc. thanare more
100 old and worth than SEK 50,000, Swedish portraits whichyears more are

than 100 old and worth than SEK 20,000 and foreign pain-more years more
tings and drawings, which worth than SEK 50,00.etc. are more

Swedish original engravings, producedetc. prior 1600 AD,to
irrespective of value.

Swedish original sculptures, whichetc. than 100are more years
old and worth than SEK 50,000 and foreign original sculptures with themore

value limit.same
Swedish incunabla texts printed prior 1501 ADto and

manuscripts, produced prior 1600etc. AD, irrespective of value,to cer-
tain non-printed Swedish materials than 50 old with value ofmore years a

than SEK 2,000 and Collections of incunabla and non-printed materialsmore
which than 50 old with value of than SEK 50,000.are more years a more

Swedish books than 100 old with value of thanmore years a more
SEK 10,000, foreign books with the value limit and collections ofsame
books which have been in Sweden for than 100 and have valuemore years a
of than SEK 50,000.more

Swedish printed which than 100 old and havemaps are more years
value of than SEK 10,000 and foreign printed with thea more maps same

value limit.
Swedish archives which than 50, old and have valueare more years a

of than SEK 2,000.more
Swedish of whichtransport than 100 oldmeans are more years

and have value of than SEK 50,000 and foreign ofa more transportmeans
with the value limit.same

Other Swedish antiquities of wood, bone, metal texti-pottery, or
les produced prior 1600 AD, irrespective of value, Swedish furniture,to mir-

and produced prior 1860, irrespective of value, Swedish drin-rors tocases,
king vessels, hamesses and textile implements made of wood and with
painted carved decor, grandfather clocks, wall clocks and table clocks,or
signed earthenware and musical instruments than 100 old, irre-more years
spective of value, Swedish objects of glass, porphyry, gold, silverpottery,

bronze, with the exception of coins and medals, chandeliers and wallor co-
verings made of cloth leather which than 100 old and haveor are more years

value of than SEK 50,000 and foreign furniture, mirrors anda more cases, 293
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clocks, musical instruments,tablewall clocks andclocks,grandfather
exception ofwith thesilver bronze,ivory, gold,of glass,objects pottery, or

of leathercoverings made clothwallchandeliers andmedals,coins and or
50,000.SEKof thanwith value morea

whichSami cultural artefactsSwedishrequired forpermit should beA are
SEK 2,000, irrespec-of thanvalue50 old and havethan moreayearsmore

EC categories.covered by of thefullytheyof whethertive not oneareor

Permit Procedures6 6.
Swedishthe nationalaccordance withapplications inconsideration ofThe

of applica-the processingpossible withfarcoordinatedshould berules as as
result,of cultural goods. Asexportationfor theEC licencestions for a

submitted the applicant thanbyneed beinformationsomewhat tomaymore
bephotographsthatThe requirementrules.under the to mono-arecurrent

future, chargeabolished. In theshould bewhiteblack andchrome no
incur-additionalapplications. Theprocessing ofmade for theshould be cost

ofregarded EUshould beauthoritiessupervisoryred by the cost mem-as a
of rules regardingthenational budget. Mostfrom theand defrayedbership

form ofGovernment in thenotified by thebeproceduresapplication anmay
Governmentappointed theauthorityby theregulations issuedordinance or

Antiquities.NationalBoard ofThe Central

ExaminationPreliminary6 7.
supervisorypublic, thegeneralsales theauctions and otherPrior toto

salesnotification, thelaw makeentitled byauthorities should be to pre-
exported.opinion should bewhich in theirartefactsconcerning themises, not

PermitsLimit forTime6.8

with KMLin accordancepermits issuedEC licences,the forAs case
provisions shouldearlierPermits issued underforshould be valid one year.

force of the rules.the intofor aftercontinue apply entryto newone year
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6.9 Appeals

The Central Board of National Antiquities should be allowed appealto -
without being required seek the approval of the Administrative Courtto of
Appeal against ruling by public administrative permita a coun to exporta--
tion.

6.10 Liability

The rules regarding liability contained in the Act Penalties for the Smugg-on
ling of Goods and possible Act concerning illegal importationa exporta-or
tion EU frontier should apply the illegal exportation of culturalacross an to
artefacts.

Translation by David Canter
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Kommittédirektiv

Dir. 1994:57

kultunninnesskyddfrågorVissa m.m.om

1994:57Dir.

1994regeringssammanträde den 16 junividBeslut

Sammanfattning uppdragetav

frågoruppgift vissa lag-tillkallas medsärskild utredareEn överatt se om
kulturmiljöer. Huvuddelen frågornakulturminnen ochskyddet for olika av

1988:950 kulturminneninnehållet i lagenutformningen ochberör omav
utredningen skallkulturminneslagen. frågorDe överväga är:somm.m.

till skydd forföreskrifterbehovet ortnamn,av-
byggnader och bebyggelsemiljöer,kulturhistoriskt värdefullaskyddet för-

skyddet för prästgårdar,-
kyrkstädema,för de norrländskaskyddet-

kulturföremål,utförselkulturrninneslagens regleröversyn avomav-
för kulturegendomar,skyddet vissa-

lagtekniska frågor.vissa-

Bakgrund

1989. Genom lagen lades målen för deni kraft årKulturminneslagen trädde
antal på kulturmiljö-kulturmiljövården fast. innebar lagarstatliga Lagen att ett

utvecklats inom vissai lag. praxisområde samlades Denvårdens en som
lagfastes i viss utsträckning.områden

fem år. antal olika frågor medfunnits i drygt EttKulturminneslagen har nu
på tid. Blandkultunniljövården har aktualiseratsanknytning till annatsenare

lagstiftning harregeringen till känna behovetriksdagenhar attgett av en som
199394:KrU2, rskr.bör bet.till syfte skydda övervägasatt ortnamn

199394: 12.
därför tillkallas med uppdrag deutredare skallsärskild övervägaEn att

förslag till ändringar iaktualiserats och lägga fram defrågor sålundasom
lagar behövs. finns detkulturminneslagen och eventuella andra Däremotsom

mål för kulturmiljö-någon anledning ändra deinte i detta sammanhang att 297
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vården lagts fast, utredarens arbete utgångspunktskall ha sin iutansom
dessa så de formulerats i lagen.som

Ortnamn

Utgångspunkter

Ortnamn del landets kulturarv. Flera myndigheter och andraär en av
organisationer har möjlighet sina beslut sitt ioch handlande övrigtatt genom
påverka bruk och fortlevnad. gäller fastighetsbild-Det vidortnamnens t.ex.

redovisningenningar, de allmänna kartorna ochortnamngenom av genom
rutiner för adressering.Postens

kulturhistoriskt motiveratBehovet skydd för harettatt ortnamnav ge
i olika sammanhang. frågorbehandlats En större översyn ortnamnomav

redovisades år 1982 i betänkandet Ortnamns värde vård SOU 1982:45.och
Beredningen utredningen ledde bl.a. fram till särskilt ortnamnsrådatt ettav

Statens 1984852100inrättades vid lantmäteriverk prop. bil. 10 467-475s.
13 122. Ortnamnsrådet uppgiftoch bil. har till främja ändamåls-att etts.

enligt och vårdat ortnamnsskick.
Riksdagen har därefter vid flera tillfällen behandlat motioner om

ortnamnsfrågor och förstärkt skydd för anledningMedett ortnamn.om av en
motion till 199293 års riksmöte har riksdagen bet. 199394:KrU2, rskr.
199394:12 uppdragit regeringen frågan lagskydd förövervägaatt om

och återkomma till riksdagen i frågan. förstaI hand bör övervägan-ortnamn
dena skydd allmän hänsynsregel i kulturminneslagen,avse genom en men
också lämpligheten skapa skydd i lagstiftning, bl.a. fastig-att ettav annan
hetsbildningslagstiftnin bör övervägas.gen

Som motiv för behovet lagskydd kulturutskottet den för-ettav angav
ändring fastighetsdatareformen,sker ändringar iortnamnen genomav som
fastighetsindelning, indragningen införandet påvägnamnpostorter,av av
landsbygden och användningen samiska och finska inom landet.ortnamnav

Utskottet sammanfattade sitt ställningstagande med sedan riksdagenatt tog
ställning till regeringens förslag anledningmed 1982 års ortnarnnsutred-av
ning bet. 198485:KrU16, rskr. 198485:253 har betydande samhällsför-
ändringar vilka påverkar ortnamnsbruket och behovet skydd förägt rum, av
ortnamn.

Enligt regeringens mening det angeläget tillär att ortnamnen tas vara som
del landets kulturarv. Det finns också språkvårdande, sociala och funk-en av

tionella motiv for skall behandlas med aktsarnhet. Ortnamnen äratt ortnamnen
ofta uttryck för äldre tiders regionalalokala eller särdrag. Vissa platser kan ha
flera hävdvunna i Sverige exempelvis både svenskt ochett ettnamn, norra
samiskt. bör därför uppfattas god ortnamnssedDet bevara hävd-att ettsom
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såför viss plats eller lokal länge den namnbrukarkretsvunnet ortnamn en
villtillhör använder eller användanamnet namnet.

emellertid mångaBruket påverkas omständigheter.ortnamnen avav
Ortnamn kan försvinna bruk de sin funktion eller föratt tappat attur genom
deras fortlevnad försvåras gällande lagstiftning inte särskild hänsynatt tarav
till kulturhistoriska värde. följderna detDet förhåll-ärortnamnens av senare

det kan finnas skäl lagstifta skydd förandet gör att att ortnamn.som om
lagstiftning skall till syfte goda förutsättningarEn ha förattortnamnom ge

förstai hand offentlig verksamhet med iakttagande godutövasatt ort-av
namnssed. det föreligger konflikter mellan ortnamnsvårdandeNär och andra

lagstiftning formerna förintressen kan hur intressena skall vägas motangeen
varandra.

Uppdraget

Utredaren skall lämna förslag tillgodoser behovet skydd för ortnamnsom av
utifrån de angivna Om motiveratutgångspunktema. det skall skyddetär ges
form lag. i sådant fall i första handUtredaren bör lösning efterprövaav en
följ ande riktlinjer.

ortnamnssed skall definieras i kulturminneslagen.Begreppet god I lagen
också krav på myndigheter och offentliga sinutövaett attanges organ

verksamhet med iakttagande sådan sed. Behovet och lämplighetenav en av
särskilda förfarande- eller sanktionsregler för hävda iakttagandet godatt av
ortnamnssed skall Lämpligheten i lagstiftning,övervägas. att t.ex.annanav
fastighetsbildningslagen, krav iakttagande kulturminneslagensettange av
bestämmelser skall också diskuteras.

regelverk och den organisation för uppföljningDet utredarenm.m. som
kan komma föreslå skall präglas enkelhet och utformad så denatt attav vara

onödigtmotverkar krångel, byråkrati och detaljreglering. lagskyddEtt skall
reglering frågorenbart betydelse för bevarandetstor ortnamn.avse av av av

skall kunna tillämpas den förvaltningsorganisationDen redan finns,av som
särskild förstärkning.utan

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerbyggnader och

Utgångspunkter

3I kap. kulturminneslagen finns bestämmelser byggnadsminnen. För attom
byggnad skall förklaras för byggnadsminne krävs den synnerligenäratten

märklig sitt kulturvärde eller ingår i kulturhistoriskt synnerligenettgenom
märkligt bebyggelseområde. Många byggnader värda bevara harär attsom
dock inte så kulturhistoriskt värde de kan skyddas byggnads-stort att som
minnen. 299
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ofta långfrågor byggnadsminnenhandläggningLänsstyrelsernas tarav om
förhållandevis arbetsinsats.tid i anspråk och kräver storen

Miljö1992:03 har i betänkandet ochbyggutredningen MochPlan-
redovisat sina överväganden behovetSOU 1994:36fysisk planering om av

skyddet igrönområden. Utredaren konstaterarparker ochskydd för att
ändamålsenligt, lagstiftningen kan hakultunninneslagen torde attmenvara

sålunda inte tillfreds-språklig synpunkt deti tydlighet. Urvissa brister är
trädgård terminologipark eller med lagensskyddadställande att enen

byggnadsminne.rubriceras ettsom

Uppdraget

erbjuder byggnaderskydd kulturminneslagenskall detUtredaren över somse
Därvid utredarenändamålsenligt utformat. skalldet övervägaoch ärpröva om

väl värda bevara,förstärkt skydd för byggnaderdet behövs är attett somom
förklaras förkulturhistoriskt värde de kansåinte är attstortmen som av

Övervägandena bedömningarbl.a. utifrånskallbyggnadsminnen. göras om
skydd föruppgift beslutabörvilken bebyggelse det attstatens omsom vara

för sinbör habyggnadsskydd kommunenvilket genomansvarsomresp.
1987:l0. Förekomsten statsbidragbygglagentillämpning plan- och avav

tillbyggnader, inte kankulturhistoriskt värdefullatill vården görassomav
motiv för skyddsinstitut.kanbyggnadsminnen, utgöra ettett

förenklavilka möjligheter finnsskall vidareUtredaren överväga attsom
byggnadsminnesforklaring.ärendenhandläggninglänsstyrelsemas omav

byggutredningen anfört i sitt betänkandebakgrund vad plan- och ärMot av
terminologibehovet utveckladlämpligt utredaren närdet övervägeratt av en

parker och grönområden.det gäller

Prästgårdar

Utgângspunkter

viktig del denkyrkobyggnaderna prästgårdamaVid sidan är en avm.m.av
prästgårdama betydandekulturmiljön. svenskakyrkliga De representerar

värden.kulturhistoriska
prästgårdama till den kategori1992:300 hörEnligt kyrkolagen av

kyrkligsärskild statlig regleringegendom omfattasSvenska kyrkans som av
för prästgårdama.omfattar bl.a. kulturskyddetjord. statliga regleringenDen

förordningenförutom i 41 kap. kyrkolagen iFöreskrifter detta finnsom
kyrklig jord1994:250 förvaltningen m.m.avom

kyrkligtill prästgårdarnas egenskapgällande skyddet knutetDet är avnu
kyrkliganledning upphörjord. Om prästgård säljs eller attannan varaen av
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försvinner kulturhistoriska värdet inteskydd detdärför dettajord trots att
jord.kyrkligprästgård upphörförändras när att varaen

Uppdraget

jordnaturen ochoberoendeför prästgårdarlämpligt skyddet görsDet är att av
skall lämna förslagkulturrninneslagen. Utredarentillflyttasreglerna överatt

skall ocksåUtredarenregelsystemet. övervägaförändringtill sådan omaven
det behöverutformat ellerändamålsenligthittillsvarande skyddetdet är om

avseenden.förändras i några

kyrkstädernanorrländskaDe

tgângspunkterU

norrländska kyrk-kring kyrkorna dekulturmiljönytterligare inslag i ärEtt
Stugornakyrka eller kommun.oftastKyrkstadsmarkenstäderna. ägs stat,av

kyrkstäder i Norrbottenfinns tiotalDetenskildadäremot ägs ettpersoner.av
kulturhistoriska värden. Av dessaVästerbottenoch representerar storasom

s.k. Världsarvs-föreslagits till UnescosregeringenGammelstadhar Luleå av
naturegendomar.kultur- ochskydd för världenskonventionenlista enligt om

kulturminneslagen.byggnadsminnen enligtkyrkstädernågraVästerbottenI är
medfortfarande påanvänds överensstämmerFlera kyrkstäder sättett som

tillfälligutnyttjas förinnebär kyrkstadenkyrkstad. Dettraditionen hos atten
begivenheteroch kulturellagudstjänstbesöki samband medövernattning av

olika slag.
socialt värdede oftaanvänds på detta harGenom sätt stortettstugornaatt

semesterboende,inte används förEftersomför stugägama. utanstugorna
ålderdomliga hävdenocksåuppehåll, har denför tillfälligtbara stugornaav

va-installationerexempelvismoderniseringarfrämjats kravatt somgenom
hållits tillbaka

Kungl. brev tilloffentlig regleringomfattasKyrkstädema genomenav
6 maj 1817. Enligtlän denoch Västerbotteni Norrbottenslandshövdingama

för förvärvastillfälligt bruk, kyrkstugabaraanvändasfår kyrkstugomabrevet
handel intemil från kyrkan ochlängresockenbo borbara än ensomav

18499 novemberKungl. brev denkyrkstädema. Genombedrivas i ett gavs
förvärvafärdväg till kyrkanför med kortaremöjlighet demäven att en

kyrkstuga.
kraft. har betydelsealltjämt i Dekungliga brevenBestämmelserna i de är

frågorLänsstyrelsenkyrkstadsseden.vidmakthållandet prövarför omav
Gammelstad.inom Luleåförvärv kyrkstugor, bl.a.tillstånd till av

till regeringeni skrivelsei län harLänsstyrelsen Norrbottens en
1817 års brev.moderniseringaktualiserat 301aven
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Uppdraget

Det angeläget regleringenär avseende kyrkstädema eftersomöveratt ses
bestämmelserna i de kungliga breven från åren 1817 1849och förvärvom
och nyttjande inte det syfte eftersträvas i dag nämligenmotsvarar som att-
bevara kyrkstädemas kulturhistoriska värden och kyrkstadstraditionen. Det är
också fråga regler skall ha form lag. Utredaren skall övervägaom som av
behovet regler. Om utredaren finner reglering behövs, utöverattav nya en
den redan möjlig med stödär kulturminneslagenssom av
byggnadsminnesskydd, förslagskall detta läggas fram.om

Utförsel kulturföremålav

Utgångspunkter

De nuvarande reglerna skydd utförsel vissa äldre kulturföremålmotom av
har funnits sedan år 1986. Reglerna i huvudsak oförändrade in i 5 kap.togs
kulturminneslagen.

Mot bakgrund erfarenheterna utförselreglemas tillämpning ochav av
utvecklingen på den internationella konst- och antikvitetsmarknaden över-
lämnade Riksantikvarieämbetet till regeringen på tillståndsmyndighetemas

våren 1992 förslag tillvägnar ändring reglerna. Förslagen avsågav ut-en
vidgning skyddet till fler föremålskategorier, ändrade ålders- ochav
värdegränser vissa förändringar administrativ och lagteknisksamt natur.av

Under åren 1992 och 1993 EG två rättsakter skydd olovligantog motom
utförsel kulturföremål. Den rådets direktiv 937EEGär åter-av ena om
lämnande kulturföremål olagligen förts bort från medlemsstatsav som en
territorium. Den andra rådets förordning EEGär 391192 exportnr om av
kulturföremål.

Direktivet återlämnande ingår i den del EG:s regelverk, Sverigeom av som
bundet redanär EES-avtalet. Direktivet skall införlivat medav genom vara

svensk den januarirätt l 1995. Inom Kulturdepartementet pågår försenast
närvarande beredningsarbete i denna fråga. Förslag till lagstiftning harett

Återlämnandelagts fram i departementspromemorian kulturföremål Dsav
1994:66.

Förordningen kulturförmål blir aktuell för Sverige endast videxportom av
eventuellt medlemskap i Europeiska Unionen.ett
Sverige har i medlemskapsförhandlingarna godtagit såväl direktivet som

förordningen. Avgörande för den svenska hållningen har varit ifråga-att
varande rättsakter inte har någon materiell inverkan på de svenska utförsel-
reglerna. Enligt undantag från huvudregeln fria rörlighet iett om varors
Romfördraget tilläts nämligen nationella in- och utförselrestriktioner för att
tillgodose särskilda skyddsintressen, däribland nationella skatter konst-av

302



Bilaga 1

närligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Det finns således inget krav på att
de svenska reglerna skall ändras till följd EG-reglema.av

Grunden för den svenska utförsellagstiftningens utformning bör därför,
eventuellt medlemskap i EU, i fortsättningen det svenskaävenoavsett ett vara

historiska sambandet och den svenska vad bör ingå i detsynen som
skyddsvärda kulturarvet.

Uppdraget

För underlätta parallell tillämpning EG-reglema och de svenskaatt en av
reglerna skall utredaren de svenska reglemasöver systematik, detnärt.ex.se
gäller kategoriindelningen tillståndpliktiga föremål, och i övrigtävenav

i vad månöverväga teknisk anpassning kan ske mellan de bådaen
regelverken. I det sammanhanget skall också det förslag tillövervägas
ändringar de svenska reglerna tillståndsmyndighetema lämnat.av som

Översynen skall inte ha till syfte det svenska skyddet till denatt anpassa
EG-nivån. Dock bör de svenska reglerna ytterligare fjärmasgemensamma

från EG-reglema endast starka skäl förtalar det.om

Skyddet för vissa kulturegendomar

Utgångspunkter

En utredning villkoren för bevarande herrgårdsmiljöer redovisadesom av
i betänkandet förvaltaAtt kulturmiljöer SOU 1991:64. Regeringensenast

har inte tagit ställning tillännu betänkandet i sin helhet, flera de frågormen av
behandlades i utredningen har därefter varit föremål för regeringsförslagsom

och riksdagsbehandlin
Utredningen behandlade bl.a. förutsättningarna bilda särskildatt en

stiftelse för förvaltningen i första hand värdefulla industriminnen ochav
herrgårdsmiljöer. I utredningen finns också förslag möjligheter förom en
familj eller släkt överföra egendom till särskild stiftelse föratten atten en
kulturhistoriskt värdefull miljö skall kunna bevaras.

Fideikomissnämnden hari skrivelse till regeringen 3den 1994en mars
fäst regeringens uppmärksamhet på de svårigheter nämnden sigsom anser

godtagbartmöta till de kulturhistoriskasätt allmänintressenaatt ett ta vara
vid de fideikommissavvecklingar genomförs. I samband medsom nu
arvskiften det svårt behållaär tillräckligt samlat ekonomiskt underlagatt ett
för de kulturhistoriska värdenas fortsatta vård och underhåll. Arvskiften som
berör samlade kulturhistoriskt värdefulla slotts- och herrgårdsmiljöer innebär
också värdefulla samlingar lösören hör till miljön oftaatt av m.m. som
riskerar skingras. Enligt nämndens mening bör det utredas gårdetatt attom

reglerna i 1963:583lagen avveckling fidiekommiss såanpassa attom av 303
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möjligheter för hålla värdefulla samlingar i sinskapas att samman
kulturhistoriska miljö. En lösning kan enligt nämnden det i lagenatt tasvara
in fideikommissarien sin livstidregler under kan överlåtaattom
fideikommissegendom till stiftelse,inte bör skingias och detta kanattsom en

alternativ vid avvecklingen i stället för egendomen skiftas mellanett attvara
arvingama.

Uppdraget

Regeringen det aktuella uppdraget skall omfatta de frågorattanser nu som
Fideikommissnämnden aktualiserat. Utredaren skall dels överse

utgångspunkt frånavvecklingslagens bestämmelser med lagen skallatt
tillgodose intresset värdefulla kulturegendomar bevarasdet allmänna attav

hålls förutsättningarna för bilda stiftelseroch samlade, dels studera att av
enskilda herrgårdsmiljöer med tillhörande samlingar.slotts- och
Övervägandena skall i denna del inte begränsas till endastatt avse
fideikommissegendomar omfatta värdefullabör kunna andraävenutan
kulturegendomar.

frågorVissa lagtekniska

Utgångspunkter

Enligt 8 plan- och bygglagen 1987:10 krävs bygglov för uppförakap. att
byggnader och för vissa andra åtgärder. Tillstånd lämnas av

fast fornlämning byggföretag.byggnadsnämnden. Ibland berörs etten av
vill fast fornlämning tillståndDen rubba, ändra eller bort måste hatasom en

till detta enligt kulturminneslagen. Beslut i dessa frågor fattas av
innehåller inga föreskrifterlänsstyrelsen. Lagama samordningom av

byggnadsnämndens och länsstyrelsens prövning nämnda frågor. Detav
betyder bygglov kan lämnas det klart tillstånd kommeräratt utan att attom

till ingrepp i fast fornlämning berörs det tilltänkta bygget. Omges en som av
länsstyrelsen inte tillstånd kan den enskilde lidasedan lämnar begärt
ekonomisk skada. finns också risk fast fornlämningDet kan kommaatten en

bort därför fåtteller skadas, den bygglov uppfattar detatt tas att attsom som
alla behövliga tillstånd har lämnats.

Enligt 2 kap. kulturminneslagen kan vissa beslut länsstyrelsen fattarsom
överklagas till gäller beslut låta länsstyrelsenregeringen. Det änattom annan
och Riksantikvarieämbetet fornlämningundersöka eller bärga eller
skeppsvrak 8 §, beslut särskild undersökning 11 §, beslut attom om
ändra, rubba eller fornlämningbort fast 12 § beslut särskildta samt om
undersökning och arkeologisk förundersökning 13 §. Inom
regeringskansliet bedrivs lagstiftningsarbete innebär regeringenett att304 som
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198384:170, KUprövning överklagandenavlastas seskall t.ex.av prop.
1983842250.198384:23, rskr.

får meddela särskilda9 § kulturminneslagen länsstyrelsenEnligt 2 kap.
också ifornlämning. Länsstyrelsen fårtill skydd för fastföreskrifter en

påträffats.fornfyndundersökning fridlysa plats däravvaktan på en
vite. har i frågafridlysning får förenas med DetFöreskrifter eller satts om
i 8 kap. 7 § regeringsformenförenliga med reglernabestämmelserdessa är

Förvaltningsrättslignormgivningsmakten bl.a.fördelningen seavom
19.tidskrift 1-294nr s.

Uppdraget

ansökningar bygglovmening bör prövningenEnligt regeringens omav
ingrepp i fom-prövning tillstånd tillmed länsstyrelsenssamordnas av

sådan samordninganvisa lämpliga former förlämningar. Utredaren skall en
författningsändringar behövs.föreslå deoch som

regeringen börvidare i vilken utsträckningUtredaren skall prövaöverväga
Om utredarennämnda avgöranden.överklaganden länsstyrelsens ovanav

vilkenskall förslag lämnasordning bör ändras,finner nuvarandeatt om
uppgiften. Utredarenlämpligen kan anförtrosmyndighet eller domstol som

1992:03byggutredningens Munderrättad vad Plan- ochskall hålla sig om
innebäraMiljöorganisationsutredningens 1993:04 förslag kommerUoch att

i dessa delar.
utformningen bestämmelsen i 2ocksåUtredaren skall överväga avom

regeringsformen och detförenlig medkap. 9 § kulturminneslagen är att om
till utformning bestämmelsen.påkallat lämna förslagär avny

frågor lagtekniskoforhindrad andraUtredaren ävenär natur.att ta avupp
och denlagtekniska sambandet mellan kulturrninneslagenBland kan detannat

jfrpå miljöområdet analyseras ytterligarekommande lagstiftningen behöva
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården DsFörslag till skydd för området

1994:3.

bedrivandeArbetets

flera berö-särskilde tillkallas harUppgiften för den utredare nusom
parlamentariska utredningar inompågående och avslutaderingspunkter med

inriktning 1993:03,kulturområdet, kommittén kulturpolitikens Kubl.a. om
hur kulturarvet bäst kanbl.a. har till uppgift bedömninggöraatt avsom en

informeradtill i kulturpolitiken. Utredaren skall hålla sigoch stärkastas vara
förslag.den fortsatta beredningen de aktuella utredningarnasav nuom

direktiven till samtliga kommittéer och särskildaUtredaren skall beakta
redovisningoffentliga åtaganden dir. 1994:23,utredare prövaatt om avom
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regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50 beaktande EG-samt om av
aspekteri utredningsverksamheten dir. 1988:43.

Utredningsarbetet skall avslutat före utgången juni 1996.vara av

Kulturdepartementet
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Fideikommissegendomar

utgår från FideikommissnämndensFöljande förteckning fideikommissöver
ii sin uppbyggt från förteckning fideikommissenregister överärtur ensom

för-1959:40 Avveckling fideikommissen. Tillägg har gjorts efterSOU av en
Jordkommissionens betänkande SOU 1923:40, med de fideikom-teckning i

register harmiss inte återfinns 1959. Från Fideikommissnämndenssom
aweckling, försäljning hämtats. korta beskrivningar-uppgifter Dem. m.om

från hos Fideikommissnämnden, delvishar delvis hämtats underlagettna
fideikommiss, 1981.från Nils Segerstråle, Svenska Lund

icke awecklade.Förteckningen har i kategorier, aweckadesorterats resp.
efter vilken karaktär fideikommissen hade registrethar indelatsDe närsenare

ñdeikommissets förändrats under på-upprättades. I vissa fall har karaktär
klassiñceringen i tabel-gående aweckling. Följande begrepp har foranvänts

len:

NR
register.löpnummer enligt ñdeikommissnämndensAvser

EGENDOM
liggerñdeikommissets benänming. Ingår flera egendomarAvser normalt som

länsbokstav. också vilkeni län huvudegendomen Häränannat angesanges
fideikom-ingår i ñdeikommiset, eller for aweckladeegendomsons som nu

ursprunglig eller tidigare ka-miss, då det awecklades. Inom parenteser anges
raktär. Förkortningar:
f fastighet,

jordbruksfastighet,
lösöre,l
kapital.k

SLÄKTINNEH

ursprunglig släkt och urkundens årtal. aktuellHär Inom parentes angesanges
vid avvecklingen.släkt nu resp.

AVVECKL.
.

fideikommissnämndens beslut.förDatum
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HÄNDELSER
Årtal för viktigare beslut, försäljningar Uppgifterna hämtadeär Fi-m.m. ur
deikommissnämndens arkiv.

BESKRIVNING
Kort angivelse egendomens värde och egenskaper.av

SKYDD
klä: egendomen skyddas byggnadsminne.anges om som

ÅTG

Här för ickeännu avvecklade fideikommissanges med fastighet eller lösöre
behov med följandestatens gradering:engagementav

Första kolumnen, förutsättningar 1995:
F Fideikommisset innefattar fast egendom och lösöre och kapitalev
L Fideikommisset innefattar lösöre och kapitalev
K Fideikommisset omfatttar endast kapital
A Fideikomrnissab hela elleräger del egendomenav
S Stiftelseförenin eller förvaltaräger egendomeng
M Statlig, kyrklig, kommunal eller landstingskommunal myndighet elleräger

förvaltar egendomen.
Om Fideikommisset delavvecklatär vad det omfattar vid redovisnings-anges
tilfället.

Andra kolumnen prioritet:
1 Långsiktigt samlat bevarande nationelltär intresse, och bör genomförasav

även det kräver statliga insatser. Avvecklingom stora bör inte godtas
förrän långsiktig lösningen uyggats.
Långsiktigt samlat bevarande egendomen angeläget.är Vidav en
avveckling bör samlat bevarande främjasett Förlängning börstaten.av
främjas innehavaren önskar det.om
Inga statliga skyddsinsatser vadutöver kan uppnås inom försom ramen
KML och PBL erfordras. Observera de föreslagna utvidgningama i KML

frivilligt skydd lösöre med starkt sambandom med byggnaden. Hitav fors
äver egendom inte aktuell förär några statliga insatsersom överhuvudta-

eller upphörtget, existera.t.o.m. Det alltsåärsom att restposten utan
gradering.
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181
RxksanukvaneambetetQp

1181921992-02-12Ö historiskaStatens museer
avdelningenAdministrativa

AdlercreutzVerksjuristen Thomas

kulturdepartementetregeringenTill

nya I.5..
minn:n.mm

Inledning1

utförsel1985:l10h skydd motlagenjuli 1986 trädde1Den om
förhållande tillkulturföremål deni kraft. Ivissa äldreav angående förbud1927:129 motkungörelsensamtidigt upphävda

kulturföremål innebar bllagen ut-vissa äldre a enutförsel av föremålskategorier. medutförselskyddadevidgning antaletav
ålders-, till värdegränser.dels samttillknytning dels en

Riksantikvarieämbe-fråntillståndsgivningen enbartspridning av
RAÄ till-till fyrahistoriskaoch nyastatens museertet

Riksarkivet RA.KB.biblioteketståndsmyndigheter: Kungl
NM.NordiskaStiftelsen museetSKMkonstmuseerStatens samt

in 5 kapoförändradijanuari 1989 huvudsak1den somLagen togs
saklig nyhetkulturminnen KML. En1988:950 varlagen mmom

be-regeringen förordnarmyndighetregeringen ellerdock somatt
täckaavgifter förföreskrifter attutfärdamyndigades att om

vidareförtsBemyndigandet harutförsel.i ärendenkostnaderna om
kulturminnen KMF. I1988:1188RAÄ förordningenitill m mom

RAÄ:s 1989:15föreskrifter har bestämtsKRFS att an-en
tillstånds-varjeförskall betalassökningsavgift 200 krom RAÄ,ansökningsavgifter skötsföremål.pliktigt Uppbörden avav

avgifterna för ad-influtnafjärdedel desigbetingar avensom tillstånds-återstoden tillförsvarefterministrationskostnader.
ansökningar över-förhållande till antaldetimyndigheterna som

till dem.lämnats

med de öv-informella sammankomsterRAÄ 1989 anordnatsedanhar
förgeneraltullstyrelsentillståndsmyndigheterna medochriga

tillämpningsfrågor. Samarbetet hardiskuterafölja re-ochatt
tillståndsmyndigheterna atti önskan hossulterat gemensamen

framläggavissaredovisa erfarenheter attregeringen samtför
iändringar lagen.vissa begränsadetillförslag

integra-europeiskai demedvetandeframläggsFörslaget attom
vittgåendemedförasikt kommationssträvanden kan att mer
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2 18

ändringar i lagstiftningenden svenska och det svenska kontroll-
förfarandet kulturföremål.med avseende utförsel Förslagetav

så sådanaemellertid enkel beskaffenhetär medförochav pass
rationaliseringsvinster det bör genomföras avvaktanatt utan

försvårargenomgripande ändringar. såvittFörslagetmer myn--
föreståendedigheterna intekan bedöma integrationen.den-

kulturföremålReglerna rörande utförsel nyligen motions-harav
vis aktualiserats i riksdagen, emellertid motionernaavslogsom

tillståndsmyndigheternashänvisning pågåendetillmed översyns-
KrU 199192:2arbete

från2 Erfarenheter julide 1 1986den gällandeav reg-
lerna

Ärendemångden2.1

ansökningarAntalet till tidpunktenhar fram införandeför av-
ansökningsavgiften enligt följandeutvecklats uppställning-

RAÄKB RA SKM NM Summa

198687 4 0 3 415 8135 6 235

198788 S 0 2 396 933S 6 336

198889 2 8 11 250 4 858 5 129

Andra
halvåret
1989 2 395- - - - -

varit tillstånds-har antalsmässigt dominerandeNM den helt
RAÄmyndigheten, medan KB, och haft sporadiskaRA endast ären-

frånden. 198788 vikande.Tendensen svagtvar

tiden ansökningsavgiftens införandeFör efter ansökningsta-ser
följerlen ut som

RAÄKB RA SKM NM Summa

Första
halvåret
1990 0 0 0 107 689 796

Andra
halvåret
1990 0 0 O 109 G74 583

Första
halvåret
1991 0 0 0 522114 636

Andra
halvåret
1991 0I 0 35 505 541

på årsbasis påansökningsmängdenMan här ligger 25-35attser ca
Z tidigarede talen med undantag för endasamt är-att ettav -
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och NMtillståndsmyndigheter SKMäninga andraKBende hos - perioden.några underhaft ärenden

nedgångärendemängdenstillförklaringar2.2 Tänkbara

föremål eller200 krförhållandet kostardet perattDet numera
få utför-naturligföremål enhetbildar attensomavgrupp pri-avhållande handlare ochdemseltillstånd givetvisär - någontillståndtidigare ansökt attutanomvatpersoner som- tillstånd kundedärför ett varaaktuell. attutförsel menvar framtidaförsäkringellerprisargument ex-enombra ensomett

dennadärförnedskulle attportmöjlighet. antalet gruppAtt
låg avgiftensinföruppskattningarnaföll bort väntat. menvar ändå skulleansökningstaltidigarepå 80 Zinförande att avca

nas.

svår besvara.mycket attFrågan smugglingen ökat markant ärom

närtullenredovisats attundersökningar manangerDe avsom år100 gamlaänutförslardeklarerade an-kontrollerat merav
tillanledningfannsi tulltaxan9706 an-tikviteter grupp nr
Emeller-såväl 1990.1989underi 20 Z fallenmärkning somavca

deklareradeantaletZ5låg endastkontrollfrekvensentid av
beträffanderedovisadeinga siffrorfinnsdessutomutförslar och

in-påträffats iföremål fall därutförselpliktigamångahur som
siffror-redovisadekulturföremål Dedeklarerats.te varugruppen

fusk-några särskilda slutsatserinte förgrunddärför omna ger någon ökning.markantintei fallantyderfrekvensen. vartmen

föremålskategorier berörtsvissaomständigheten av en-attDen
in-infördesansökningsavgiftennågon ansökning sedanendadast

olagligt.föremålsådana förtssig ut meni fördikerar och att
få ansökningar ochalltid föranlettföremålskategorier hardessa

utlöseri vårdegränserdesällanvissa kommer somdem uppmerav
tillståndsplikt.

finnsdrastiskt.sjunkitansökningarantaletHelt attoavsett
undandravanligt sättändå attförmodaanledning ettattdet att

föremål tillsammans medförauppmärksamhet är utsig tullens att
tillståndsfriheten i S kapvarvidarvegods.ellerflytt-annans åberopas.2 andraför denI eller7 § personen

får före-utförseltill antasanledning olagadentrolig somEn
förvärvarDenallmänheten.hosreglernaokunskap somkomma är om dödsboauktion kännerpå kår gamla möbler100 tän sex enmer fårföremål inte uttill dessa tasalltid urintesäkert att

informa-RAÄtillstånd. produceratföregående harlandet utan
möjligtöverskådligtsåpå sätt re-somtionsbroschyrer ettsom svårtdet ärtillståndsplikten -förfarandet,ochför mendogör

skulle behövasådan till alla deminformationnå sommedutatt
del den.ta av

anledning den-i medändringar lagen avriksdagen beslutarOm om tillstånds-anledning förgivetvisfinnsframställning, detna i anslut-informationsinsatsersärskildamyndigheterna göraatt
diskussion medpågår redanikraftträdandet. Detning till en

utför-sprida kunskapförför länsmuseerna att omföreträdare
selreglerna.
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Tullens kontrollresurser otillräckliga.torde förDet ärvara
tidigt sig på-kontrollsituationenuttala hur kommeratt attom
verkas europeiska Tillståndsmyndigheternaden integrationen.av
följer emellertid intresse området,utvecklingenmed inbe-
gripet det förslag EG-kommissionen i januari 1992 lämnatsom

återlämnandeordning kulturföremålrörande för ille-en av som
någotfrånflyttatsgalt tillmedlemsland ett annat.

2.3 Hanteringen ansökningshandlingarav

utförseltillståndNär ansökan RAÄkommit in tillharen om re-
gistreras i särskiltden diarium inkomstdagenett och läggs se-

för bevakningdan ansökningsavgiften blir bokförd.att Förav
den betalar samtidigt bliroch betalningenpostar normaltsom
bokförd hos postgirot inkomstdagen.andra dagen efter bokfö-När
ringsbeskedet RAÄkommit till tidigast tredje in-dagen efter
komstdagen. arbetsanhopningkan inte hinder ilägger vägenom-

ansökningen vidarebefordras tillståndsmyndighet.till rätt-
gårTill ansökningarNM till övrigamed bud, post.per

visat sigharDet sökandena. speditions-oftaatt ärsom numera
företag antikhandlare. bråttomeller fånormalt har med att an-
sökningen vissa tillståndsplik-behandlad. I fall uppmärksammas

föremåletförst i påsamband medten är landet.att väg ut ur
Vissa RAÄföretag har deponerat vilkenstörre hos moten summa
inkommande ansökningsavgifter sådanaavräknas. fallI kan ansök-
ningen registeringefter vidarebefordrasoch kontrollgenast

tillståndsmyndigheten.till i fall inkomst-bästa redan under
finnsdagen. Den förfarandemed detta viss risk för sö-atten

frågamisstarkanden sig i när den deponeradeom tarsumman
påföljdslut, ansökningenmed bli liggandekan längreatt under

RAÄtid. sådanaemellertid påminnelseskall i fall tillsända en
sökanden betalningen.om

fanns urspungligenDet anledningarflera till alla ansök-att
ningar RAÄ.in tillskall inteEn allmänheten skulleattges var

ovissbehöva ansökan skulle lämnas.vart Envara om en annan var
ansökningar tidigare föremålskategorier,kunde omfattaatt flera

måstevarför finnas RAÄdet myndighet avgjorde vilkenen som- -tillståndsmyndighet skulle handlägga ärendet. Denna anled-som
ning har bortfallit. föremåleftersom endast ellernumera ett enföremålsgrupp fårnaturligutgör enhetsom tasen upp samma
ansökan dennaoch därmed bara kan myndighet.behandlas av en

tredje RAÄanledningEn varittorde ha följaskulle utveck-att
området.lingen inom emellertid påDetta har knappast kunnat ske

något systematiskt sätt. bl därför beslutskopiordeatta somåtersänts RAÄ fråntill tillståndsmyndigheterna tidigare genom-gående inte varit läsliga. missförhållandeNumera är detta un-
danröjt, försvåras ändåbeslutsgranskning avsevärtmen en attav
något fotografi författningsenligt återsändainte medföljer den
beslutskopian. meningsfull granskningEn därförtorde endast

på tillståndsmyndighet,kunna ske arkivenhos fot-därresp ett
ografiexemplar sådanbevaras. inteDet kan anmärkas att ens en

tillståndsmyndigheternasgranskning någon pålitligarkivav ger
föremålupplysning vilka faktiskt har lämnat landet, ef-om som

någonintetullen åt-har rapportskyldighettersom och det -minstone tidigare vanligt antikhandlare till-sökteattvar-
stånd för sinadelar ingenlager, utförseläven kunstora av om
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förestående.de anses

Överväganden3

Handläggningsordningen3.1

tillståndsärenden hand-få normaltfinnasÄven torde somdetom kulturföremål, detärutförselså ärendensnabbt avläggs omsom undanröjaåtgärder vidtas förrimliga attallaangeläget att
också förrespektbättreförmodligendröjsmål. Därmed skapas en

regelsystemet.

RAÄ kontrolleftertill ochinskallansökningaralla gesAtt
praktikenitillståndsmyndigheterna, dvstillvidarebefordras

hand-förseningvissmedförSKM.antingen eller avtill NM en RAÄ. Somhosadministrativa kostnaderläggningen och därutöver
nuvarandetill denskälenursprungligatidigare deharframhölls

ansökningarordningenbärkraft. Den att gesordningen förlorat
framstår ef-i ställettillståndsmyndigheten,till somdirektin

kanreglernaförutsättning dock ut-är attterstävansvärd. En
myndighetvilkentillräckligt klartså blir somdetformas att

föremålskategorier.olikaansökningar avseendehandlägger

uppgifter.Tillståndsmyndigheternas3.2

tilldirekt veder-inansökningarordning därinföra gesAtt en
underlättasytterligaretillståndsmyndighet skulle ombörande

varkenEftersomtillståndsmyndigheter begränsas.kundeantalet
fåtal ansök-RAÄ änhittills handlagt etthareller merKB. RA

iuppgiftmyndigheterfråga harsig dessaningar, enkan omman föremålskategorier kanrespektiveellerprövningssystemet, om
någon myndighet.tillföras över annan

tillståndsmyndighet be-RAÄ rolldessförst ärBeträffande som
in-kyrkligautförselfrågor vissarörandetill prövagränsad att

RAÄ enligt 4 kapmeduppgift konsekvent attärventarier. Denna
in-kulturhistoriskt värdefullafrågor rörandraKML prövar som

flyttning, omhän-reparation,avyttring,förteckning,ventarier:
RAÄ först vägrarlämpligtinte atttDetdertagande exvorem.m silverljusstake ochäldretillstånd avyttringtill t enen exav

ljusstaken. Sen-utförseldärefter medgermyndighet avannanen till-förslagföljerframställning dessutom atti denna omare måni vissinventarierkyrkligaståndsplikten utförselför av
från till-uppgiftenskiljasRAÃ inte attdärförutvidgas. bör

kulturföremålen.kyrkligaståndspröva utförsel deav

RAÄ:s befogenheterupplysningentillfogas attkansammanhangetI
privatägdabeträffadebegränsademycketenligt 4 kap KML är

kyrk-förtecknadei ärföremål kyrkorna ochförvaras somsomsom
fårföremålSådana flyttas, utanavyttrasinventarier. mliga m

restrik-alltså endaUtförselprövningen dentillstånd.RAÄ:s är
tion gäller.som

föremålsbeståndet. Upp-litteräraprincipi detoch RA prövarKB
utförselfrågorsammanfattningsvis prövarden KBdelningen attär

materialet äricke trycktaskrifter, medan dettrycktarörande
manuskriptdagböcker,på brev,KB prövardelat det sättet att

från och RA övoch tonsättareförfattarehärröroch noter som
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rigt handskrivet handritat material.eller Uppdelningen inteär
särskilt lätt uppfatta för allmänheten gränsdragningenochatt

ocksåmedför vissa vid RAÄproblem fördelningden ärendenav som
skall inte alltidgöra. Det givetär huruvidat ex veten-en
skapsmans efterlämnade anteckningar frånskall härröraanses en

tillståndsprövasförfattare och idärmed KB stället förav av
RA.

tankeEn skulle kunna prövningensamla avseende helaattvara
litterära föremålsbeståndetdet antingen så-hos ellerKB RA. En
lösningdan skulle fördelarha för sökandena. Emellertid talar

ocksåstarka skäl lösningen. givnaKB kan inteskälemot av
frånskiljas uppgiften materialet,pröva det trycktaatt varav

i principKB har samlingkomplett pliktexemplar.k RAen av s
frågalikahar given uppgift i mycket ickedet trycktaen om av

materialet. frånarkivalierBetydande mängder privatpersoner har
gångtidernasunder lämnats till självklaröver RA. harsom en

påroll forskningsbas såvälmed avseende detta material.som som
arkivbeståndet fråndet offentliga Bådetider.äldre KB och RA

bör därför sinaha kvar uppgifter.

föreslåsställetI fördelningen såmellan KB ochatt RA renodlas
påtalade tolkningssvårigheternade ickeatt rörande detovan

frånmaterialettryckta författare röjsoch tonsättare undan.
lämpligenskerDet ickeallt material.trycktattgenom oavsett

kompetensområde,tillhärkomst. hänförs RA:s medan det tryckta
materialet liksom nåsprövas relativtKB. Härmed enkelnu av en

föroch allmänheten kompetensområdena.uppfattbar avgränsning av

I sammanhanget intebör nämnas det möjligttordeatt attvara
föremålskategoriernafördelninggöra helt perfekt mellanen av

tillståndsmyndigheterna.femde nuvarande kommer alltidDet att
i vissa nödvändigtfall fråninbegära synpunkter andraattvara
institutioner. tillståndsmyndighetFinner in-atten en annan
stitution behöver givetvishöras, möjligtär det remitteraatt
ansökningen sådantdit. remissförfarandeEtt iförekommer redan
form remitterar ansökningarNM till Armému-att rörav som vapen

musikinstrumentoch till Musikmuseet. frågarör Iseum som om
föremålsbeståndetlitteräradet lämpligt vis-kan det iattvara

fall Krigsarkivet.hörasa

RAÄ:s roll samordnare till-angelägenheter försom av gemensamma
ståndsmyndigheterna inte övergångibör upphöra och tillmed att

ansökningar tillstånds-där in direkt tillett system ges resp
myndighet. finns fortfarande samordningsuppgifterDet börsom

RAÄ:ligga utgivandetkvar föreskrifter blav om a an-
sökningsavgifter. samproduktion ansökningsblanketter in-ochav
formationsmaterial fortlöpande erfarenhetsutbyte mellansamt
myndigheterna inbördes och landets berördagentemot museer.

Tillståndspliktens3.3 omfattning

föremålskategorier3.3.1 tillståndsprövasNya börsom

olika två föremålI sammanhang har uppmärksammats kategoriernya
vilka finnsför det anledning utförselpröva bör medgesatt om

ej.eller Det gäller hästanspända hästdragnaoch andravagnar
årfordon, framställts för 100än sedan se KrUsom mer
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199192:2. ålder.Vidare gäller det kakelugnar motsvarandeav
Båda föremålskategorierdessa börjar bli isällsynta landet. Det
föreslås tillståndspliktdärför införs för dem. NM bör prövaatt
fordonsbeståndet SKM kakelugnarna.och

textilierAv f folkdräkterär endast och broderad eller mön-n
folklig textilstervävd NM till-vävda SKMsamt tapeter

ståndspliktiga. Emellertid föremålfinns det betydandeen av
högreståndstextil kan befaras börja bli sällsynt förekomman-som

åtminstonede. och beträffande de värdefulla exempl-som mer-
tillståndsplikt.omfattasborde kanDet gällaaren av t- ex

klädsel för sängar. broderade väggfält. broderade dukarmattor,
och särskiltduktyg, äldre svensk damast.annat hästschab-samt

bådetextilierrak. Dessa kan svensk utländsk till-ochvara av
verkning. föremålBland utländska särskiltkan nämnas.mattorna
både orientaliskade fransktoch de savonnerie.av ursprung

föreslåsaubusson. tillståndspliktdärför utvidgadHär fören
svenska textilieroch utländska och dessa ärenden handläggsatt

SKM. Som kommer behandlas nedan bör värdegränsattav en om
2 000 kr gälla för textilier, liksomsvenska för andra svenska
kulturföremål prövas SKM. förVärdegränsen de utländskasom av
textilierna följa föremålen.bör de andra utländska

kyrkliga inventariernaAv de föremålvissafär endast för ut-n
förselprövning: skrin. målningarblankvapen och skyddsvapen, och

föremålskulpturer, silverguld. ljuskronor.och brons samtav
inteomfattasDäremot kulturhistorisktden mycket betydelsefulla

kyrkliga textilier. Sverige ovanligt rikhar skattgruppen en avsådana fråntextilier medeltiden. Textiliernaända övrigaoch
kyrkoinventarier ocksåhar alltsedan delen 1500-taletsenare av

föremålvarit RAÄför kungligtstatligt beskydd. sinhar genom
gransknings- konserveringsverksamhetoch textili-god kunskap om

Handeln naturliga intemed dem är skäl denerna. stor,av men
RAÄ påförekommer. Nyligen lyckades auktion förvärva pri-ett

frånkyrkligt broderivatägt senmedeltid sannoliktsom annars
såltsskulle ha för tillhänsynAv sällsyntheten hosexport.

föremålsgruppensärskilt RAÄden äldre är det angeläget att ges
möjlighet textilföremålenhuruvida kyrkligapröva deävenatt

få föras tillståndspliktbör landet. Genom denut redanur som
gäller folklig föreslåsför textil högrestånd-NM och här för
stextil framstårSKM, det lagteknisktden enklaste lös-som

RAÄ fårningen uppgiften tillståndspröva föremålatt att NM:sur
föremålskategorier månoch SKM:s föremålenigenerellt, den här-

från Någonkyrklig miljö. RAÄrör prövningmotsvarande hos av-föremål beståndetlitteräradet kyrkligtmed kanur ursprung
dock fortfarande inte nödvändig.anses

föremålsbeståndetlitterära tillståndspliktigtDet f endastär n
frågai kulturföremål.svenska växandeEn betydelse har emel-om

lertid kommit tilläggas utländskt tryckt otrycktochatt mate-
rial funnitsha tid i Sverigelängreatt ochsom genom ten ex
kommit bli del värdefullare samlingar förvärvat kul-att en av

Tillståndspliktturell hemortsrätt här. införasdärför förbör
kulturföremål,dessa varvidutländska dock värdegränsgrupper en

10 000 föreskrivas.kr börom

Föremålskategori3.3.2 kan borttassom

signerade tillstånds-F fajanser,är svenska värde,oavsettn
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år. medanPrövningenpliktiga 100 handhas NM.de är än avmerom
föremål keramik. gällerövriga deFörSKM prövar nu ensenareav

S0 000 kr.värdegräns av

föreslås keramikfö-framgår för blvärdegränsennedanSom att a
fajanserremål signeradetill 0002 skulle dekr. Därmedsänks

ikulturhistorisk betydelse kunna öv-har avrymmas gruppensom
föremålsgruppenkeramikföremål i siniprövningenriga och av

Specialkategorin fajanserför skulleSKM.helthet handhas av
därmed kunna bort.tas

Åldersgränser3.4

åldersgränserolika dels svenskafinns fyra gällandeflagenI n
årårföremål 1001600, 2 för sedan1 föreframställda änmer

föremål,år 450 utländska3 för sedan, delsoch än sommer
årkommit till Sverige 1860.förekan haantas

Ãldersgränsen alltsåkulturföremål skiljer sigför utländska
från åldersgränserna inteövriga den ärdet sättetde att

föremålsuccessivt längealltflerkommerrullande. Därmed som
någoni inte utförselpröv-befunnit sig beröraslandet att avÅldersgränsen kulturföremål därförning. för utländska bör än-

åldersgränsenså förtidsmässigt sammanfaller meddendras att
föremål,antalsmässigt dominerande dvssvenskaden gruppen

100-årsgränsen.

3.á Värdegrånser

upprätthålls två 0001 2 kr, gäl-värdegränser:lagenI somnu
föremål, in-handskriftersamiska modeller ochförler samtm m

bild-svensk2 50 000 främst förkr, gällersamtstrument som
kulturföremål.för utländskahantverkskonst ochoch

tillstånds-anmärkningengenerellakan ha den göraMan mot att
ekonomiska värdetprövningen detberoende värdegränser attav

föremåletslångt ifrån till föralltid betydelserelateratär
dåligt påFöremål mark-nationella betalaskulturarvet.det som

pålikväl hasällsynta eller andra grunderkannaden ettvara
ändåkulturhistoriskt användsvärde. värdegränserAttstort som

påtillståndsplikt,kvalifikation främstför beror att meto-en
går omfattningengäller begränsaanvända när detden attatt av

fårtillståndsplikten. därvid ellernackdelenMan ettattta av
föremål kulturhistoriskt förasvärde kan utstort urannat av

iinteprövning för betalas med högredetlandet att summorutan
upprätthållaslippafördelendenhandeln. och väga attmot av

föremål.trivialarelativtgranskningskrav för mängdstorett en
värdegränser,föreslås bibe-principidärförAnvändningen härav

hållen. justera vissafinns skäl värdegränser.dockDet att

tillståndsprövasföremålskategorier dvsSKM,svenskaDe avsom
undantag-sammanfattningsvis bild- hantverkskonst,svensk och är

får be-överstiger 50 000inte kr. gränsDennaderas värdena om
föreslås till 0002 kr.den sänksförtraktas hög. Här attsom

högre-omfatta denvilken skulle ävendärmedgräns nya gruppen
ståndstextilier.

skyddfbildkonstverk svenska harporträttärDe ett somnsom
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föremålsgrup-förhållande tillfår iineffektivtbetraktas som
Antingen kan betraktaskulturhistoriska porträttvärde. ettpens

bildkonstverk gällerutländsktellersvenskt enett ett nusom
sällan.överträffas mycket För deSO 000 kr. Dennavärdegräns av

föreslåskulturföremål nämndesporträttsvenska är som nysssom
Ärtill 2 000 fram-kr. porträttsänkning värdegränsen ettaven

någon förutomgällersvensk,ställt utomlands änannan enav
måste000 f kunnaSO kr detvärdegränsen antas att port-attn

någonår till-1840. förkommit till Sverige före atträttet
Även tidsgränsen förståndsprövning bli aktuell.skall ävenom

föreslåskulturföremål justerad. skälmed gö-kan detutländska
tillräckligt för be-integällande detta attutrymmeatt gerras

kulturlivsvensktbetydelse förporträtteradedenakta personens
historia. svenskasvensk För de porträtteller personer somav

därföricke-svenska konstnärer ochframställts utomlands somav
kulturföremål, föreslås in-därförutländska attär att anse som

åldersgränsen justeras ovan värdegränsen.se ävenbara utante
kulturföremålkategori värdegränsenjust börutländskadennaFör

till 2 000 kr.bestämmas

tillståndens giltighetTidsbegränsning3.5 av

förelåg till tids-inte198182:82 skäluttaladesI att enprop
utförseltillstånd. tilluppfattning kombegränsning Samma ut-av

övergångsbestämmelserna till 1985i I98485:179. Itryck prop
årstillståndårs givna enligt 1927 kungörelseförklaradeslag

ettårig tidsgräns fram-giltiga. Förslagfortfarande om envara
RAÄ utbildningsdepartementettill denskrivelseifördes av en

inte iFrågan tidsgräns kommenteradesI987.28 oktober enom
i 198788:104.till framladesförslagmed KMLsamband att prop

ånyo giltig-övergångsbestämmelserna till dockhar6 KMLpunktI
tillståndsbeslut bekräftats.äldreheten av

Tillståndsgivningen övrigt, länsstyrelsesenligt iKML t ex en
tillstånd fornlämning, ske medingrepp i kunnatill ansesen

tillståndet integälla detvillkor upphör utnytt-attatt omom
också ii förvalt-angiven tid.vissjas inom Det är annarsen

tillstånd tidsbegränsas.vanligtningsrätten att

kulturföremåltillstånd till utförselrimligt ävenDet är att av
kriteriernavanligaste förtidsbegränsas. Eftersom de attett av

föremålskate-föremålet tillhör sällsyntutförselneka är att en
bedömning i fallde därfinnas förgori, detbör utrymme en ny

tillstånd harviss tidsituationen efter det att ett gavsen
fåttföremålet förbetydelse detökadharförändrats och na-en

få vissPå kon-förochgrundtionella kulturarvet. härav att en
tillståndenföreslåstillståndsreglerna ii KML attsekvens
två år.tillTidsgränsen. bör sättastidsbegränsas. angessom

tillståndsmyndighet-Något föri behovlämpligast direkt lagen.
tids-enskildai fallet hadetsökandeneller annanatt enerna

utgångspunkten tids-förfinnas.inte Genomtorde attgräns
inte beslutettill för beslutet behöverdagenfristen bestämms

vinna kraft.lagaellerdelges

Fotografikravet3.6

tvåi skallfotografier exemplardelaggällandeI att somanges
svartvita. harBestämmelsenvarjetill skallansökanfogas vara

317



SOU 1995: 128

10 18
påemellertid blivit grund detobsolet. ärattav mernumera

tidskrävande vissa svartvitai fall framställadyrareoch att
fotografier fotografiernafärgbilder. skallän Kravet att va-

sålunda upprätthållas utgåsvartvita intekan och la-börra ur
gen.

Tillståndsmyndigheterna polaroidbilder.inteaccepterar utan
kräver vanliga laboratorieframställda bilder. Beständigheten av

bilderde naturligtvis varierande.godtas kan Emeller-som vara
låtertid någonsig inte särskild prövnings-det läggagöras att

tillståndsmyndigheterna frågabörda i fotografiers bestän-om
Någondighet särskild föreskrift fotografierna skallattom va-

beständighet liknande inte införas.god eller därförbörra av

fotografikravetI lagen inte vissaför före-gällerattanges nu
målskategorier. vissa kategorierdessa fotogra-För kan dockav
fier fråninformation prövningen.bra för fotogra-Undantagetge
fikravet tillstånds-möjlighetdärför formulerasbör försom en

frånmyndigheterna dispensera kravet.att

3.7 Förhandsbesked

iNM har varit arbetsmässigt möjligtfall där det begäran- -
tillstånds-vissa auktionsföretag saluhållnaförhandsgranskatav

föremålpliktiga tillstånds-tillkännagett uppfattning ioch en
frågan. fåuppfattning kommit benämningenDenna har utför-att

Någotselförbud. lagligt riktigförstöd formelltatt utan en
sådantansökan utfärda finns inte. tillämpadeförbud Detett

förfarandet felaktigadärför besked rättsläget och är medger om
hänsyn härtill olämpligt.

tvivelDet ordningär däremot ställt medgerutom att atten som
förhandsbedömningar inför auktioner nyttigkan göras mycketär
och lagstiftningen.ägnad skapa kunskap föroch respektatt om,
Regler in idärförhärom bör lagen. förhandsbeskedEtt börtas
inte påbindande för prövning följerdenvara mer noggranna som

utförseltillstånd. negativtansökan för-Den trots etten om som
få tillståndhandsbesked hänvisad tillönskar därförbör vara

tillståndsmyndig-sina motivansökan,göra ochatt en ange om-
står fåheten vid sin preliminärafast bedömning kunna be--

slutet hos kammarrätten.överprövat

Lagföringsfrågö3.8

RAÄ:s5 föreskrifter finnsI § bestämmelse under denatten om
dåtid pågår någotutredning huruvida varusmugglingsbrottom

begångetblivit tillståndspliktigt föremål. fårrörande ett
tillstånd föremålet.inte till utförsel det Bestämmelsenges av

påverkasmotiveras utredningen till-skulle kunnaatt attav av
stånd förekommit förundersökningarDet har lagts nedattges.

tillstånd Äventillmed i ihänsyn efterhand. fall däratt getts
tillståndspliktiga föremålet sådant utförseltillstånddet är att

skulle finns givetvis intressekunna meddelas, det ett attav
tillståndlagen tillefterlevs, innandvs söks och detatt ges

föremålet påäventyrs upptäcks föras lan-är vägatt att ut ur
det.

Bestämmelsen den karaktären bör lagform.har den haatt
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utförseltillstånd fårEtt inte uttryckligenäven det fram-om-går förmånreglerna gälla till inte förbara denav anses som-
sökt varjedet, för föremåletvill förautan annan person utsom

giltighetstiden.under Beslutet torde därmed kunna överklagas
någon ocksåäven än sökanden. Omvänt följatordeav annan att

föremål,förden för vilket utförsel inteut ett nekats.som
åberopatill sitt fredande kan inte varitdet han söktatt som

tillståndet fåttinteoch någothan del eller känt tillatt av
avslagsbeslut. föremålEnvar för skyldig självärutsom att
förvissa sig tillstånderforderliga finns vidatt utför-om
seltillfället. Någon ändring bestämmelserna härvidlag fordrasav
inte.

A tillFörslag lag ändring i 5 kap KHLom

hänvisning tillMed redovisadede framläggerövervägandenaovan
tillståndsmyndigheterna bilagdahär förslag lagändringar i 5om
kap KML.

iBeslut ärendet har fattats

RAÄför riksantikvarie BiörnstadMargareta föredragningefterav
verksjuristen Thomas Adlercreutz, varvid museidirektörernaav

Ulf E Hagberg Lagerqvistoch OLars avdelningschefen Chri-samt
stina Sandström deltagit i slutligaden handläggningen,

för riksarkivarienRA Erik arkivrådetiNorberg närvaroav av
arkivrådetClaes Gränström, f Britt föredragandeHedbergt och

byråchefen Olle Forslund,

för riksbibliotekarienKB Birgit föredragningAntonsson efterav
biblioteksrådet bibliotekarieErna försteRoos, Göranav Bäärn-

hielm, bibliotekarie bibliotekarieLars Olsson förste Börjeoch
Westlund,

för NM FuringstenAgne vi-efter föredragningstyresmannenav av
Bengtstyresmannen Nyströmce samt

för överintendentenSKM Olle efterGranath föredragningav avbyråchefen Håkan Isacson.

På tillståndsmyndigheternas vägnar

BiörnstadMargareta

Thomas Adlercreutz

Kopia
Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Stiftelsen Nordiska museet,
Statens konstmuseer, Generaltullstyrelsen

Aj,Ra, A, B, SHM,Bg, KMK
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tillFörslag

kulturminnenändring i 1988:950Lag lagen m mom om

fråga kulturminnenHärigenom 1988:950föreskrivs i lagen mmomom

dels 5 gälla.kap 9 § skall upphöraatt att
följande lydelse.S 10 12 17 SS skall hadels kap 3 6, ochatt - -

6 14paragrafer. S kap 4 ochi införasdels det lagen skallatt aa c.nya -
följanderubrik lydelse.§5. IA 5före S kapnärmastsamt ava en nya

;eslazciçiáaielüi~u::‘a..rans1§1.Ld.s°..l.s.z: Fä

kulturföremålvissa5 kap. Skydd äldreutförselmot av

I S

kulturföremålÄldre i kapitel ochdettasvenska och utländska somangessom
får inte förasnationella kulturarvet.betydelse för utär detstor urav

tillstånd.särskiltlandet utan

25

föremålkulturföremål fram-eller kanMed svenska är antas varasomavses
iställda Sverige i svensk.landeller ett annat av en

föremål ikulturföremål landframställdautländskaMed är annatettsomavses
än svensk.av annan en

vid bestämmandetjuli 1986 avgörandeSverige l ärDe gränser hade densom
kulturföremål.föremålenligt svensktlagen skall ettett varaansesom

3 3S §

kulturföremål vill s1gn§k§gl;föravill föra Den ettDen utettutsom som
lgLnt1änd1k;kulturföremål landettillstånd tilllandet skall ha ut- urur

f§;gmå]g;förseln, slaggg;ä;gm gg tillståndskall hai 5 §Q ellerQ 5ggh §§anges gsom
ay§gn§ilL§Lånd§;till utförseln

...
Lanai.

4 4 S5

KungLhLh1iQLgkg1_nLä1aL_iLå2QL_Qmkulturföremål:Svenska
§i11§;ånghg;;ä{jandg;årFöremål, före1. framställtsharsom
liE22n1kakulLuxiäx:mål_§Qm_ha;1600. värde:oavsett
L;3m533;;;§L§;g§;_L§QQ;_§1xgk;abilderskrifterAa tryckta ochkartor

.. .llmt
gåhandskrifter dgrb ellergergament gap-

m;
Lg3ms5ä11L§j§;mg;_än_iQ_åL_igdanår föremål2. 100Mer gamlaän oavsett

värde:
5r1gk1ask;ijtg;_inkln§L1:_kaL;QLtextilred-a drxckeskäl, seldon och

målad gghhildg;gl-skap, de och harär träom av 1iHLländ5kakultnLiñrsmål._§2nLxanler skuren dekor,
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b folkdräkter och broderad eller mön- k rv

folklig °stervävd textil, h V’m -bonadsmåleri,c v k
d möbler. speglar skrin.och V 4k r

golvur. väggur oche bordsur.
signeradef fajanser.
skjutvapen,h blankvapen och skvddsva-

£22-
år föremål3. 100Mer än gamla med ett

mån50 000värde iöver kronor. den
föremålet inte kan hänföras under punkt
2:

33 målningar, teckningar och skulptu-
rer,bTföremål keramik. glas porfyr,ochav

föremål silverc guld. och bronsav
med undantag medaljerochmyntav samt

ljuskronord och vävda tapeter.
år föremålA. SOMer än gamla med ett

månvärde 2 O00 iöver kronor. den
föremålet inte kan hänföras under punkt
1 2:eller

föremål.samiskaa
ickeb tryckta protokoll, brev, dag-

böcker, manuskript, noter
och räkenskaper,

handritadec ritningarkartor och samt
tekniskad modeller och prototyper

vetenskapliga instrument.samt

14.5.

. . 1
Ea o-11 I i
1 S 1 k 1 E 1

O 1.1
a dryckeskärl, seldon och
textilredskap. ochde träär avom

måladhar eller skuren dekor.
b folkdräkter broderad elleroch

folklig textil,mönstervävd
bonadsmåleri,c

skrin.d möbler. speglar och
golvur.e väggur och bordsur.
föremål silverf medguld ellerav

medaljer.undantag ochmyntav
musikinstrument,g
skiutvapen.h och skvdds-blankvapen

vapen.
i
J
Z l 1 1 u. Ia: i:

2 QQQkg.äns:
föremål,samiskag

tekniska modeller och totv err
vetenskapliga,instrument.samt

0u g

15-1352ll
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målningar, teckningar skulptu-ocha
ISL
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föremål keramik.b glas och el-av

fenben.
c1,föremål förundantagbrons medav

medaljer,ochmynt
ljuskronord samt

broderiere vävda och andratapeter.
från högreståndsmiliö.textilier

5 S 5 5

kulturföremål,Utländska RLksan5ik2axi:ämh2L:Lnräxaxfråz2xkan antassom
komit till årha Sverige Qm31115LånQhg;;äjj3n§g_§åAana_LäL:;före 1840,

och må159m3n3g;_i_§_ggh_A_a_;_g_1i_Qghhar värde 50 000överettsom
kronor:
a möbler, speglar skrin.och 3nn3n31;31ighvggnad_e11g;_hggLa1;
b golvur, väggur och bordsur, ning§n1a;§h3;j_13nng;

musikinstrument,c
skjutvapen.d blankvapen och skyddsva-

pen,
målningar,e teckningar och skulptu-

rer.
föremålf keramik. glas och elfen-av

ben,
föremålg silverguld. och bronsav

med undantag medaljerochmynt samtav
ljuskronorh och vävda tapeter.

6 5 6 5

Tillstånd krävs Tillståndföräven utförsel utförselkrävs förävenav en av
föremåldel i föremål i4 eller 4,ett delav som anges etten angesav som

5 A3;_g 5eller

§a_i

å ..H lim

7 S

kulturföremål fårEtt tillstånd,föras landetut utanur omföremålets från1. flyttar Sverigeägare för sig ibosättaatt ett an-
land.nat .föremålet2. eller bodelning förvärvatshartestamentegenom arv, av

enskild ibosattär land,en annatperson som
föremålet3. förs institution fåroffentlig bidragut av en som av

kommun landstingkommuneller tilltillbakastat, och det skall föras
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Sverige.

i sambandanvändasföremålet enskild för4. förs attut personenav
tilltillbaka Sve-förasskalloffentlig kulturverksamhet detochmed

rige eller
fråninlånatföremålet utlandet.tillfälligtS. är

tillstånd till utförselansökningarPrövningen omav

8 5

föremålet intekulturföremålTillstånd skalltill utförsel ges. omav
kulturarvet.nationellaför detbetydelseär storav

nationella kulturarvetÄven föremålet förbetydelse dethar storom institu-föremålet förvärvasfår tillstånd till utförsel, av enomges
tion i utlandet.

2.1

Frågor tillstånd till utförsel skallom
riksan-biblioteket,kungl.prövas av

riksarkivet.tikvarieämbetet. statens
NordiskaStiftelsenkonstmuseer eller

tillståndsmvndizheter.museet
föremål i AvarjeFör slag som angesav

vilkenregeringenföreskriver5 §5och
tillståndsmgndighet skall pröva gn-som

tillstånd.sökan om

tillståndsärendenHandläggningen m mav

10 S10 S

g§;§nåjg;mu1äxtillståndtillstånd ska11ge§in_;i11 AnsökanAnsökan omom riksantikvarieämbe-§gmj3§;§;311§31riksantikvarieämbetet. QuLd§14muL§j§d
On EIuu u9 s II

o -iQI93I3LL1få2-jgxsmaåff-§9;93Iai+5§o -- .3n-5ä3L1ELQE35-ax-39339-;ll§s3ndå.

Li.J.J.d.r.nna...

11 §Sll

An5Qk3n1nge§;i11_den_Lill§§ånd§;tillstånds-ansökan änRör en aven mer
riksantikva-myndigheterna beslutar

211Qm_gn_an§gkn;ng_gg;;§_;n_LLLltillståndsmyndighetrieämbetet vilken
ansökningen. Denskall handläggasom

Q2g;13mn33n§§kningen;ilL_dgn_mxn_fårtillståndsmgndigheten fatta beslut

tillståndsmgndigheter ntjäxsglövrigaeller de
Iä II Iä I
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avslås. någonansökningen de be-om av

tillståndsmvndigheternarörda attanser
tillstånd inte bevilias.skall

12 5

tillståndansökerDen föraattsom om
föremål till ansökningenskallut ett

två svargvitgfoga fotografier före-av
målet. Fotografier inte.behövs dock om

föremålansökningen i Aavser som avses
§ 1 Fotografiera A in-och b. behövs

tillståndsmvndighetenheller,te om
frånmedger undantag detta krav.

påSökanden skall till- Dens2msñk:r_tLllsLåndbegäran skall beav
ståndsmyndigheten föremålet tillståndsmyndighetentillställa ställagäran av

förfogande föremåletdess för granskning. till fördess förfogande
granskning.

13 S

Förvaltningslagen fråga tillståndsärenden1986:223 tillämpasskall iäven om
Stiftelsenhandläggs Nordiska sådanti fattasBeslut ärendesom museet.av ett

någonstiftelsens tjänstemanellerstyresmanav utser.styresmannenannan som

16 S

Regeringen myndighet fåreller regeringenden bestämmer meddela före-som
skrifter avgifter för itäcka kostnaderna ärenden utförsel.attom om
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Överklagande

15 §

tillståndtillståndsmyndighet tillavslagit utförsel,ansökanOm har en omen
får beslutet överklagas hos kammarrätten.

fårtillståndsmyndighet enligt kapitel,beslut har meddelat dettaAndra som en
inte överklagas.

Medgivande regeringenav

16 5

Även kulturföremål förbetydelse detärett storom av
får föreligger,nationella regeringen, synnerliga medgekulturarvet, skälom

föremålet förs landet.att ut ur

Ansvar

17 5 17 5

olovliolovlig förBestämmelserBestämmelser för ut-ut- om ansvarom ansvar
kulturföremålkulturföremål för för-försel försök försel ochförochav av

därtill finns därtill finns i 1960:hl8i 1960:418 lagenlagen sökom
varusmuggling.straff för varusmuggling. straff för underom

. .1].11 E1I1
..

i1. Denna lag kraft denträder ...
Äldre fråga2. iföreskrifter gäller om

ansökningar kommit in tillharsom
Riksantikvarieämbetet ikraftträ-före
dandet.

Övergångsbestäm-3. iPunkterna 2 3och
tillmelserna 1985:1104lagen om

vissaskydd utförsel äldre kul-mot av
turföremål skall fortsätta gälla.att
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31.l2.92 Europeiskagemenskapernasofficiellatidning Nr L 3951

RÅDETSFÖRORDNINGEEG 391192nr
den9december1992av

kulturföremålexportom av

RÅD jordbruksfragor‘GEMENSKAPERNAS HARANTAGIT föreskrifternaEUROPEISKA tull- och bör denom
FÖRORDNINGDENNA förordningentillämpasi demtafraga.

Europeiska BilagantillFördraget upprättandet dennaförordningsyftar till klargörademedbeaktande attav om av
särskiltartikel113i kategorier kulturföremål särskilt iekonomiskagemenskapen, detta. bör skyddav gessom

handelnmedtredjeland. inteavsedd inverkaär attmen
förslagl. definition ikommissionens medlemsstaternas nationellaskatter betydelsenmedbeaktandeav av

enligtartikel36i fördraget.
yttrandez,Europaparlamentetsmedbeaktandeav

HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖIJANDE.
Ekonomiskaoch socialakommitténsmed beaktandeav

yttrande, ArtikelIoch

enligtartikelföljande: Utan påverkamedlemsstaternasbefogenhetermedbeaktande attav
36 i fördragetskall kulturföremáli dennaförordningtermen

inre behövsMed till fullbordandet den marknaden deföremål i bilagan.hänsyn av avse somanges
tredje for skyddakulturföremål.reglerförhandelnmed land att

19till vid radsmötetden novemberMedhänsyn slutsatserna
nödvändigt vidtaåtgärdersärskiltfor1990tycksdet AVDELNINGlattatt

kulturföremål enhetligsäkerställa underkastasatt exportav
vidkontroll gemenskapens Exportlicensgränser.yttre

tillståndutfärdat denEtt sådant skullekräva Artikel2system attett av
uppvisasfire kulturföremålbehörigamedlemsstaten exponav

omfattas förordning.Detta detnödvändigt Exportdenna gör kulturföremåltill länderutanförgemenskapenssom av av
tillämpningsområdetförklar definition sådana tullomradekräveruppvisande exportlicens.meden av aven
genomföras.Tillämpningenåtgärderochhur dessaskall av

effektiv möjligt.Enså enkeloch Exportlicensenskallutfärdas denberördabör påbegäransystemet somvara av
kommitté inrättasfor biträdakommissionenvidbör att personen

tilldelasdebefogenheter den dennautövandet genomav som
behörig inomförordning. myndigheti medlemsstatden varsav en-

territoriumkulturföremáleti lagligen definitivtfråga och
sigtill erfarenhet medlemsstaternas befann den januari1993.Medhänsyn denbetydande lsotn

myndigheter tillämpningen rådetsförordninghar avgenom
maj1981EEG 146881 19 samarbetemellanden omnr av

ide administrativamyndigheterna
EGT L 144.2.6.1981, Förordningenändrads.l.nr genom

EGT C 53,28.2.1992, förordningEEG 94587EGT 90,2.4.1987. 3.Lnr s. s.nr nr
:EGT C 176.13.7.1992, 31.nr s.
EGT C 31.8.1992,s.10.223.nr

mellande ochmedlemsstaternaoch samarbete senareom
tillämpningenkommissionenför korrektasäkerställadenatt av
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officiellatidning 31.12.92Europeiskagemenskapernas3952Nr L

Artikel4behörigmyndigheti dendärefter.eller av en.- territorium kulturföremåletinommedlemsstat vars
skalluppvisas stödförexportanmälanvidExportlicensenefter lagligt definitivtsig antingen ochbefinner som

behörig godtaanmälan.tullanstalt ärmedlemsstat,ellerefterimport denfrånavsändande attsomannanen
från tredjeefteráterinförsel landtredjeland,ellerfrån

Artikel5från till detlagligtavsändande medlemsstatefter en
landet.

antalettullanstalterfår begränsa ärMedlemsstaterna som
kulturföremål.behöriga handläggaärendentillämpningen emellertidpunkt4 kan exponUtan detpåverkar att avomatt av

ibehörigenligtdetvåstrecksatsernamedlemsstat ärsomen
möjlighetsig denanvänder2. Medlemsstaterexportlicen:för de gesavståfrån kräva somstycket avförsta somatt
tullanstalter ärkommissionenvilkaskallmeddelai punktli första och andra somspecificeras denkulturföremálsom

behöriga.bilagan, de begränsati kategoriAl i ärstrecksatsen om av
inteförutsatt devetenskapligtintresseocharkeologiskteller att

C-serieninformationioffentliggöradennaKommissionenskallfrånutgrävningar, från fynd ellerfråndirektkommer
ofliciellatidning.Europeiskagemenskapernasförekomsti medlemsstatoch derasarkeologiskaplatser att aven

laglig.marknadenär
AVDELNING2

enligt förordningdennaExportlicens nekaskan om
samarbeteAdministrativtskyddaromfattas lagstiftningi frågakulturföremålen av som

arkeologiskthistorisktkonstnärligt, ellernationellaskatterav
Artikel6medlemsstaten.i denberördavärde

skallbestämmelsernaförordning,tillämpningen dennaFörimyndighet andranödvändigtskalldenOmdetär avsomanges
särskiltbestämmelserna146881ochEEGi förordningbehöriga omkontaktmeddei förstastycket nrstrecksatsen ta

tillämpligadelar.uppgiñergällaiförsekretesskulturforemåletfrånvilkenmyndigheternai denmedlemsstat
enligtbehörigamyndigheternasärskiltdeochi frågakom

skallförstaföreskrivsi stycketsamarbetedetFörutomâterlämnande93...EEGdirektiv sområdets avav... om
förbindelserömsesidigaförsinainommedlemsstaternaforts från medlemsstatsolagligen bort ramenkulturföremål ensom ståndsamarbetefå tillförnödvändigaåtgärderallavidta attterritorium. myndigheterbehörigaochderullmyndighetemamellan som

93...IEEGZartikel i direktivi 4inom gemenskapen.gälla helaExportlicensenskall avses

artikeli ärbestämmelsemadennaUtan detpåverkar4. att
AVDELNING3nationellatullområdefrån gemenskapensdirekt export av

arkeologisktvärdekonstnärligt.historisktellerharskattersom
bestämmelserslutligaochAllmännameningi dennaförordningsinte kulturföremálärmensom

nationellamedlemsstatensden exporterandeunderkastad
Artikel7lagstiftning.

Artikel3
dennanödvändigaförtillämpningenbestämmelser årDe avsom
skallde formulärsärskilt gällerförordning, de somkommissionenmedförseMedlemsstaternaskall somen

skallegenskapertekniska antasmodellochanvändasLex.befogenhetmyndigheter harförteckning deöver attsom
8.2.i artikelfastställsförfarandeenligtdetkulturföremål.exporttillstandför somutfärda

8Artikel
förteckning dessaoffentliggöraKommissionenskall överen ärkommittéskall biståsKommissionen somC-serieni förteckningi envarjeändringdenna avmyndigheteroch av

harochföreträdareförmedlemsstaterna ensortiofliciellatidning.gemenskapernas sammansattEuropeiska av
ordförande.kommissionenförföreträdare som

Ännu artikellloñentliggötartde.Ienlighemedinte viddettaantagen
i kraftdenFörordningenträdaföreliggandedennedankommer att
Europeiskaoffentliggjortsiefter direktivettredjedagen det seatt 2.2till artikelfotnot

ajficiellaridning.gemenskapernas
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Kommitténskallgranskavarjefrågarörandetillämpningen Artikel10av
förordningdenna ordförandenantingentassom uppav eget

initiativeller begäran företrädareför medlemsstat. Varje medlemsstatskall underrättaaven kommissionenen deom
åtgärder vidtagitsenligtdennaförordning.som

Kommissionens2. företrädareskallföreläggakommitténett
förslagtill åtgärder.Kommitténskall sig förslagetöver Kommissionenskallvidarebefordrayttra dennainformationtill de
inomdentid ordförandenbestämmermedhänsyntill hur andramedlemsstatema.som
brådskandefrågan nödvändigt röstning.är, om genom

Vart tredje kommissionenär skall framlägga tillrapporten
Yttrandetskall protokollförasoch dessutomhar varje Europaparlamentet,rådet och Ekonomiskaoch sociala
medlemsstat begära få sin uppfattningrätt till kommittén tillämpningen dennaförordning.att att tagen om av
protokollet.

Rådetskall granskaförordningenseffektivitetefter en
Kommissionenskall hänsyntill detstörsta yttrande tillämpningsperiod årochpåförslagfrånkommissionenta tresom av
kommittén Denskallunderrättakommittén detsätt göranödvändigaändringar.avgett. om

vilket yttrandetharsätt beaktats.
I allahändelserskallrådet förslagfränkommissionenvart

Artikel9 tredjeår lämpligt,revideraoch. detär debeloppöver närse
i bilaganpå grundval de ekonomiskaochsomanges av

Varje medlemsstatskallbesluta påföljderde skall inomindextalen gemenskapen.monetäraom som
tillämpasvid överträdelse bestämmelsemai dennaav
förordning.Paföljdentaskall tillräckligaför främja Artikelllattvara
efterlevnadendessabestämmelser. Dennaförordning i kraft tredjeträder den dagenefterdetav att

93I...EEGdirektiv offentliggjortsihar Europeiska
afiiciellatidning.gemenskapernas

Dennaförordning till alladelarbindande direktär och tillämpligi allamedlemsstater.

Utfärdadi Brysselden9december1992.

Pårådetsvägnar

W. WALDEGRAVE

Ordförande

Direktivet återlämnandekulmrföremäl olagligenförtsbortav somom
från territoriumuuedlemsstats redanhänvisattill i artikel2.2ochen .2.6 antagitsvidtidenför offentliggörande.har inte dettaännu
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BILAGA
KULTURFÖREMÅL OMFATTASAVARTIKELSOM 1KATEGORIERAV

100år frånArkeologiskaföremål äldre och härröränA. ärsom som
9705000utgrävningarfynd landellerunderoch vatten-
9706000arkeologiskafyndplatser-

arkeologiskasamlingar-
97050020konstnärligahistoriska religiösaellerintegreraddel :öndemgnaFöremål utgör avsom en 9706000100årminnesmärken äldreär änsom

helst 970lvilketmaterialvilket ochiMålningar förhand, underlagutförtshelt somsom
6914förhand vilketteckningar utförtsheltoch2ochMosaiker intetillhörkategoriernal4. somsom 970lhelsti vilketmaterialunderlagoch som

matriseroch Kapitel49respektivelitografiermedderassilkscreeentryckochOriginalgmftk.grafiskablad,
970200Ioriginalafñscher
84425099
970300C0framställdaenligtkopior.elleroriginalstatyerochOriginalskulpmrer processsomsamma

originalet intetillhörkategorilochsom
3704dessanegativ7. Fotografier.filmoch av 3705
3706
491191K

C0samlingar 970200enstakaelleripartitur,ntamtskript.inklusivekartorochInkunableroch
970600I
490110I
490199C0

I490400
49059100
490599C0
490600D
970500C0i samlingar100är.enstakaellerBöcker äldreår änsom 9706 D00
970600I200år10.Trycktakartor äldreänårsom
3704vilketunderlagvilketslagoch50år.ochingående äldreArkivochdäri delar. år änll. avsom 3705helstsotn 3706
4901
4906
970500I
970600I
970500IsamlingarSamlingar ntineralogiskaelleranatomiskafrånteologiska.botaniska.föremåloch12 a.
970500InumismatisktintresseSamlingar paleontologisk.emogmñsktellerhistoriskt,av
970500Iåräldre 7513.Transportmedelär änsom Kapitel
86-89

Som 50 intetillhörupphovsmanäräldrean aroch :örernalGemensammatulltaxanirenligt97.05ifiiljandezSamlarobjekt’ 15284enligtSom [EG-domstoleni imaldetdefinierat dessdom nrav ursprungligafir sittinteanvändsrelativtsällsyntaochnormaltsamling. Brena åri dvs.för ingahardeegenskaperkrävs somattsom ensom värde.bruksföremåloch harhögtliknandeutanför handelnmedföremål. särskilt dennormalaomsäus somsom
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antikviteterI4. Andra inteingåri kategoriernaA.l-A.13som
mellan50 100åroch gamlaa.

leksaker.spel Kapitel95-
glasföremål 7013-
guld-ochsilversmide 7114-
möbler kapitel94-
optiska.fo ochkinematograñin kapitel90ter— fr
musikinstrument kapitel92-

klockor sådanaochdelar kapitel91ur. av-
triarbeten kapitel-
keramiskaföremål kapitel69-
gobelânger 58050000-

kapitel57mattor-—
4814tapeter-
kapitel93vapen—

äldre 100:1:in 97060000
Kulturforemfli kategoriernal-A.l4 omfattasA. dennaförordningbara derasvärdesom motsvararav omelleröv deekonomiska vardenaunderB.g.
B. Ekonomiskagränsvärdentillämpligavissakategorierunder iA ecu
Värde:0noll

Harkeologisltaföremål-
2delarfrånminnesmärken-
8inkunablerochmanuskript

arkivll—
15000

4mosaikcroch ngar——
5gravyrer-
7fotograñer-
10trycktakanot

50000
6statyer-
9b6cker-
I2samlingar—
13transportmedel—

alla föremål14 andra-
150000

3tavlor-
Bedömningen villkorenförekonomiskt uppfylldamåste in.Detgränsvärde ansökan expordicenslämnasär görasnäravom en omekonomiskavärdet kulturföremåletidet har medlemsstaten i artikel2.2i förordningen.år som somanges
Dagenföromvandlingvärdena, iecui till nationellauttryckta bilagan, valutorskall januari1993.denlav vara
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FÖRORDNING 75293EEGKOMMISSIONENS nr
199330den marsav

391192EEGtillämpningsföreskrifter förordning exportrådetsför avomnrom
kulturföremål

Artikel2GEMENSKAPERNASKOMMISSIONHAREUROPEISKA
DENNAFCRORDNINGANTAGIT

tillhandahållasskall påbegäranför exportlieensFormulären
myndigheterbehörigamyndighetellerdebehörigaupprättandet Europeiska denbeaktande Fördragetmed somavav om av

i grundförordningen.i artikel2.2gemenskapen,ekonomiska anges

Artikel3förordningbeaktande rådets EEG 391192 denmed nrav av
1992‘ kulturföremål, artikelsärskiltdecember export9 om av

skrivpapperpåvitt träfrittskalltryckasFormuläretdenna, somi7
kvadratmeter.minst55väger gramper

kommitténför kulturföremål,samrådmedRådgivandeefter
297skall 210Formulären2.och mm.vara x

i påoch fyllasskall tryckasFormulären ettföljande:beaktande 3. avmed av behörigadeofficiella språk bestämtgemenskapens av
behörigamedlemsstaten.Deutñrdandemyndigheternai dentillämpningsföreskrifterförnödvändigtär antaDet att

fåruppvisasdärformuläretmedlemstatmyndigheternaiden391192, bl.a. föreskriverförordningEEG somnr
språketeller deofficiellatill detexportlieensförvissa detöversätts ettordningför kategorier begärainrättandet att avaven skallså fallmedlemsstaten.Ii dentill förordningen. officiella språkenkulturföremål i bilagan densomangesav licensen.innehavarenöversättningskosmademabäras avav

ansvarigaskallMedlemsstaternade exportlicenser föreskrivsisäkerställa 4.För attatt varasom
nödvändigtförordning enhetligaärdet fastställanämnda är att

förseddaskallformulärenlåtatryckautfärdandet förupprättandet, och användningenförregler att varasomav - elleroch adresstryckerietsdärför utarbetas förlagalill sådan medbörformulären.Det namnen en
identiñeringsmärke,licens.

undvikaförnödvändigaåtgärdervidta attmåste på för attExportüllståndema upprättas gemenskapensett attav - identifieringförförfalskas.De sättformulärenofficiellaspråk. som
skalländamålför dettamedlemsstaternaantasav

FÖLJANDE.FÖRESKRIVS tillvidarebefordrasHÄRIGENOM kommissionenföranmälastill att
medlemsstaterna.andramyndigheternadebehörigade

AVSNITTI
mekaniskellerföreträdesvisfyllasi påskallFormulären5.

i läsligtföremellertidfyllasfårför licenset elektronisk AnsökanFormulär väg.
medi medbläckochskall fyllasfallet dethand;i detsenare

får inteanvändsvilkenmetodArtikel tryckbokstäver.OavsettI som
andraöverskrivnaordellerrader-ingar,innehållaformulären

förformulär används licensför ändringar.Det exportavsom
kulturföremålskallöverensstämmameddenförlaga visassom

AVSNITT IIi bilagan.

licensAnvändningoch användasiskall utfärdas enlighetmedExportlicens av
391192, kalladförordning EEG nedannr skalltillämpningen punkt3påverkardetUtanmeddennatillämpningsförordning.gnmdförordningen,och enatt av sändningför varjeutfärdasexporttillståndsärskild av

kulturföremål.exportlicensfår inte påAnvändning någotsätt2. av
förbundnaförpliktelser är medpåverka de som endaantingensändningförståsmedpunkt ettI 12.knutnahandlingar.exportfonnaliteterellerdärtill kulturföremål.antalkulturföremålellerett

detkulturföremålärantalsändninginnehållerNär3. ettenEGT 395,L 31.12.1992,s.nr ellerskallbestämmamyndigheternabehöriga ettde omsom sändningenifråga.forutfärdasexportlicensbörflera
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somangeapädennaöverensstämmermeddemsomgespäArtikel5
licensenifält44görstillhänvisningexportlioensenochatt

exemplar,Formulärenskallbestå tre iexportanmilan.av varav
exemplar skall ansökan,märkt 1 utgöraat nr åtgärderför identiñering.lämpligaskallvidta- hrllkontoret

Atgindetnnhnbestiavettsigllellerenstinlpelsomäravsetttörinnehavanenavemplarmärkt nr2ett- Bxporuillständfonnuläret,vilkettullkontoret.anbringas avavlicensen, administrativaexemplar detvidhältat 3finnskopia aven
den utfärdandeäter-sändastillskallenhetsdokumenta,märkt nriiskallätersändastilldenettexemp- myndigheten. myndigheten.utiärdande

ArikeI6 Efle:al1hnfylltifilt19Bshlldettullkonlorsomir2.
exportdeklaraüonenätersändadetbehörigt emottaattDens’k.|ndeskn.llfyllnifilt1,3—19Aoch21ochom licensentillför innehavarenärexemplar avsett avsomexernplarwen.ansökanoch de andranödvändigt23 pä ellerdennesdeklarationen representant.föreskriva ansökantär emellertid endastMedlemsstaterna att

fyllasbehöver skallätersändastillDetexenplnravtillstindensorn den3.
sändningentill kontoretskallåtföljsmyndighetenutñrdandeätföljasAnsökanskall2. av gemenshpen.Inllkontmeulnllomvidplatsenibrutiörselur

innehåller alla relevantadokumentati n6dvindigtfyll1ifilt5ifonnuliraochstimp1aifilt22ochsom-u— lnrlurrföremälenoch derasrättsligaupplysningar exportlicensenellerdennesom till inndiavarenäter-sändadet avtidpunktenför ingivande ansökan,ividstatus av skall sändastillbakatillformuläret kunnaför attrwresentantfall, medhjälp stödjandehandlingarflu ‘ ammande av myndiflneten.utfärdandedenexpertvärderingaretc,fakturor,
Artik¢I9fotografi eller ivederbörligen bestyrktett- mmandefallochpäbegäranavdebehörigaför

överstigagiltigretstidfär inte tolvBxportlioensensfotog-añerisvartvittelleri färgminstmyndigheterna, 1.
kulturlörenrälenifråga.12cm utfärdandedagen.8 frännánaderräknatavcmx

kandebehörigamyndigheterna,ersättasDettakrav av exportflr debehörigatemporäransökanI fräga2. omomkulturforemälen.detaljeradförteckningöveren vilkentidsfrist inomspecificeradenmyndigheterna
till den utñrdandeäterimporterasskallkulmrforernälenmyndigheternafär för utfärdabehöriga3. De att en medlemsstaten.krävaattdekulmrforemälsomskallexporteusexporttillstind

visasupp. haanväntsskallexporttillständlöper attNär ututan3. en
exemplarhanhari sinätersändadeorsakar omedelbarttillämpningen punkterna2 och 3Om innehavaren4. av ansökerskall dessabäras denkostnader myndigheten.utfardandeägotill denav som om

exportlicens.
ArtikelI0devederbörligenexponlicensskallbeviljasskallS. Föratt

behörigamyndigheterformulärenläggasframför deifyllda kommissionensförordningii avsnittIXlsernaBestämmauaenligtartikel2.2imedlem.utsettssom av 121492 bilagaartikel 22.6 i l tillochEEG nrbeviljatexportlieensgrundförordningen.Närmyndighetenhar uansiteringsförfarandeKonventionen gemensamtet: sombehållas myndighetenoch deexemplar den omskall 1 av 1987 gemenskapenoch EFTA-mellanmaj20Ltersändastill innehavaren slötsdenåterståendeexemplaren av
till omfattas dennaexportlicenseneller dennes gälla närskallrqyresentant. länderna avsomvaror

territoriumBETA-lands vidförordning utpasserargenomArtikel7 gemenskapen.inomförflyttning
Artikel11till för exportdeklarationen:Följandeskallframläggas stöd

trideriknflden1aprill993.Dennaförordningförinnehavaren licensen.exemplar ärDet avsett avsom-
Detexemplarsomskallåm tilldenutlärdande‘- myndigheten.

Arn’keI8

behörigttullkontor ärDet att ta emotsom upplysningarexportdeklarationenskall säkerställa de EGT 16.5.1992, 1.att 132,L s.nr
beslut 191‘HGT ändrad13.8.1987,s.2,226,L genom nrm
förkommitténEEG-EFTAfattat Gemensamma gemensamav

september1991EGT L 402,19denuansitering nrav
31.12.1992.
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Dennaförordningårtill alladelarbindandeochdirekttillämpligi allamedlemsstater.

Utfärdadi Brysselden30 1993.nuts

Påkonlmiuionensvägnar

ChristineSCRIVENER

Ledamot kømnzissubnenav
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KULTURFÖREMÅLGEMENSKAPENEUROPEISKA -
SÖKANDE EXPOR1Licens2.Namnochadress

I | |till:GiltigtNr

D |TillfälligtDefinitivt u
Tidfristför iterimpon

UTFÄRDANDESÖKANDENS MYNDIGHETNunn ochadressNamnochadress 4.REPRESENTANT3.

UPPEHÅLLSLAND AVSÄNDANDEBESTÄMMELSE- MEDLEMSSTAT6.ELLERS.A.

MOTTAGARE5.B.

KULTURFÖREMÅLFÖRORDNING KATEGORIAVEEG NR391192BILAGANTILLBESKRIVNINGENLIGT7.

-FÖREMÅLENKULTURFÖREMÅLET 9. VARUELLERBESKRIVNINGAV8.

10. VIKT

VÄRDEBERÃKNATsidor börkopierasiforum: ellerflorakompletterandeotillräckligtkanNiir tmOmdem 11somutrymme en
8-18 nnnmirkuiu;i filt 23innehållaupplymingarnnifilt noexemplaroch

Identifieringskriterier

MÅTT 15. ANDRAKRITERIERELLER 14. DATERING13. TITEL12.
ÄMNE

KONSTNÄR, MEDIUMELLERTEKNIK17.VERKSTADEPOKELLER16.

KÄNNETECKENFÖRSÄRSKILDAINLÄMNADE IDENTIFIERINGHANDLINGAR18.

D DDDD Bibliografi KatalogIdentifieringamirkenFotognfi Förteckning

ANSÖKAN utfirdnnde myndighetens20. Den19.A.
hmochu lbeskrivskulturfémmllexpordiwnsför detansökerbinnedJag somom

Ortochdatum:upplysningunaidennaansökanrikzifletenochförklarari godtro avovan
bevishnndlingamaoch

UnderskriftochdammOn :
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KULTURFÖREMÅLET21.FOTOGRAFIAV

minst 8 12cmcmx

UTFÖRSELTULLKONTOR22.

Stimpel:

23.Dataformuläråtföljs kompletterandesidorav .....

Anmärkning

Oanvint i filt ellerpåbifogade8 kompletterandesidorskallvederbörligenutrymme scryhsöver debehörigamyndighetcrnaav
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SÖKANDENamnochadress 2. EXPORTLICENSN
| | |Giltigtun:Nr

l
Definitivt Tillfilligt

SÖKANDENS UTFÄRDANDEadress MYNDIGHETREPRESENTANTNamnoch 4. Namnochadress3.

UPPEHALLSLAND AVSÄNDANDESABESTÅMMELSE- MEDLEMSSTATELLER 6.

5.B.MO’II‘AGARE

KULTURFÖREMALFÖRORDNING 3911927. BESKRIVNINGENLIGTBILAGANTILL EEG NR KATEGORIAV
i

KULTURFÖREMÅLET -FÖREMÅLENBESKRIVNINGAV ELLER 9. VARUKOD8.

10. VIKT

BERÄKNAT ÄRDEOm otillräckligtInnNi fomimpL ellerflerakompletterandesidor börkopierasiclean ir tre V11utrymme en som
nnnmirkningifilexemplarochinnehållaupplysningnrnni fill 8-—l8se 23

Idemificringslcriterier

MÅTT12. DATERING 15. ANDRA13. TITELELLER 14. KRITERIER
ÄMNE

KONSTNÄR,EPOKELLERVERKSTAD 17. MEDIUMELLERTEKNIK16.

FÖRINLÄMNADE SÄRSKILDAKÄNNETECKENl IDENTIFIERINGHANDLINGAR18.
D El E]D El Identifieringsmirken Bibliografi KatalogFotografi Förteckning

PÅSKRIFT BEl-[ÖRIGT utfârdande myndighetensAV TULLKONTOR 20. Den.B.19
underskrifiochstämpelTuukomon

SADnr:
Medlemsstat:

Dagffirutfirdande:
ochdatum:Underskrifiochstämpel: Ort
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KULTURFÖREMÅLET21.FOTOGRAFIAV

minst 12cmcmx

UTFÖRSELTULLKONTOR22.

Stimpel:

23.Dettaformuläråtföljs .kompletterandesidorav .....

Anmärkning

iOanvñnt filt 8 ellerpåbifogadekompletterandesidorskallvederbörligenstryknsöver debehörigautrymme myndigheternaav
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SÖKANDE adressNamnoch 2. EXPORTLICENS1.J GiltigtlillNr
I DDefinitvt Tillfälligt

får lmerisnponTidagina
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Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Älvsäkerhet.Ett renodlatnäringsförbud.N. 40. K.. Arbetsföretag En möjlighetför arbetslösa.A. 41. Allmän behörighetför högskolestudier,ny U.-. Grön diesel miljö- hälsoris Fi A F1aI‘.:Li13d:p‘d.S:i1Gotlandsirañk.oc. cr~ -v .Lângtidsutredningen1995.F1. 43. SambandetRedovisning Beskattning.Ju.. —Várdenssvåraval, 44. Aktiebolagetsorganisation.Ju,. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.S. 45. Grundvattenskydd.M,av
Muskövarvetsframtid. Fö. 46, Effektivarestyrningochrättssäkerhet. Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.A. i asylprocessen.A.. Pensionsrättigheterochbodelning.Ju. 47, Tvångsmedelenligt 27 och28 kap. RB. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar,Fi. polislagen.Ju,saint. Översyn skattebrottslagen.Fi. 48. EG-anpassadekörkortsregler.av K,.ll. Nya konsumentregler,Ju. 49. Prognoser inkomsteröver utgifter.och Fi.statens

l2. Mervärdesskatt Nya tidpunkterför 50, Kunskapsläget kärnavfallsomrádet1995.M.—
redovisningochbetalning.Fi. 51. Elförsörjning i ofred. N,

13.Analys Försvarsmaktensekonomi.F6. 52. Godtrosförvärv stöldgods Ju.av av
14.Ny Elmarknad Bilagedel.N. 53.+ Samverkanför fred. Denrättsligaregleringen,Fö.
15.Könshandeln.S, 54. Fastighetsbildning uppgift förengemensam stat-16.Socialtarbete prostitutioneni Sverige.S.mot ochkommun,M.
l7. Homosexuellprostitution.S, 55. Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.A.
18.Konst offentligi miljö. Ku. 56, Förmåneroch sanktioner
19.Ett säkraresamhälle,Fö. utgifter för administration.Fi.-20.Utan Sverige.Fö.stannar 57. Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom
21. Stadenpå Fö.vatten universitetutanvatten. i Norrköpinglinköping, U.
22.Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne.Fö. 58, Kompetensochut kunskapsutveckling yrkes-om-23.Brist páelektronikkomponenter.Fö. roller ocharbetsfältinom socialtjänsten.S.
24.GasmolnlamslårUppsala.Fö. 59. Ohälsoförsäkringoch Samhällsekonomi
25.Samordnadoch integreradtâgtrañkpá olika aspekterpá modeller, finansiering-Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K, och incitament.S.
26. Underhållsbidragochbidragsförskott, 60. Kvinnofrid. Del A+B.

Del ochA Del B. S. 61. Myndighetsutövningvid medborgarkontor,C.
27.Regionalframtid bilagor. C. 62.+ Ett Skåne.M,renat

Översyn28. Lagen vissainternationellasanktioner 63. skattereglernaför stiftelserom och ideellaav
översyn.UD. föreningar. Fi,en~

29.Civilt bruk försvarets 64. Klimatförändringari trafikpolitiken,av K.resurser-regelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö. 65. Näringslivetstvistlösning.Ju.
30.Alkylat och Miljöklassning bensin.M. 66. Polisensanvändning övervakningskamerorvidav av
31.Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. M. förundersökning.Ju.
32. IT och verksamhetsförnyelseinomrättsväsendet. 67. Naturgrusskatt, Fi,m.m.

Förslagtill samverkansformer,Ju. 68. IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB.nya
33. Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju. 69. Betaltjänster.Fi.
34.Kompetensför strukturomvandling.A. 70. Allmännakommunikationer för alla K.-35. Avgifter inom handikappområdet,S. 71. Behörighetoch Urval. Förslagtill regler förnya
36. Förmåneroch sanktioner samladredovisning. antagningtill Universitetochhögskolor.U.en-Fi. 72. Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
37. Vårt dagligablad stödtill svenskdagspress.Ku. flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag.-
38. Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial Fö,-

yrkesutbildning.U. 73. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
39.Somereflections SwedishLabourMarket högskolor U.on m.m.

Policy. A. 74. Lägenhetsdata.Fi,
Någrautländskaforskares svensk 75. Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv.syn A.
arbetsmarknadspolitik.A, 76. Arbete till invandrare.A.



utredningaroffentliga 1995Statens

förteckningKronologisk

108.Ny ellag. N.regeringskonferens77.Röster EU:som
lika villkor. U.109.Likvärdig utbildningorganisationsföreträdare,hearingmed- förståViljan ochviljan110.forskare.debattöreroch UD. att veta att -

makt ochdenkvinnovetenskapligaKön,rymdverksarnheten.N.78.Den svenska
i utbildning. U.utmaningen högreboendeoch JU.79. Vårdnad, umgänge.

försvar.lll.Omvärld, säkerhet,1996regeringskonferensen80.EU om
inför regerings-Frågor EU:s andrapelareinstitutionernasrapporter om- konferensen1996.UD.medlemsländer.UD.synpunkteri övriga- för framtiden.Svensksjöfart näring112.bestämmelserrättshjälpslagochandra81.Ny om -

Bilagor. K.rättsligt bistånd.Ju. +
Friståendegymnasieskolor.U.113.för Göteborgs-ochFinansieringslösningar82.
Indirekt tobaksreklarn.S.114.K.Dennisöverenskommelsema.

företagsråd.lag europeiska A.115.Nyländer kanbli EU:sEU-kandidater 1283. omsom- mål utvecklingssarnarbetet.UD.116.Jämställdhet imedlemmar.UD. ettnya
konkurrens jordbruketsställning il17.Jordbruk ochKulturpolitikensinriktning. Ku.84. -

ocheuropeiskkonlcurrensrätt.Jo.svenskkorthet.Kulturpolitikensinriktning i Ku.84. - Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering de118.1974-1994.Ku.Tjugo årskulturpolitik85. avrn
medinflytandeoch derastotalförsvarspliktigassocialtjärrstregister.S.86.Dokumentationoch av

ekonomiskasituationundersocialaochFi.Försäkringsrörelsei förändring87.
grundutbildningen.Fö.Del 1+2. Jo.brukademångfalden.88. Den
Ändringar hyresförhandlingslagen.119. iFi.89.Svenskari EU-tjänst.
Hyresgästinflytandevid ombyggnad Ju.KärnavfallochMiljö. M.90. m.m.

120. ochutbildning. U.TVstraffsystem.Del I-III. Ju.reforrnerat91.Ett
regeringenoch forskningen.U.121.Riksdagen,konsekvenserförarbetstidsdirektivochdess92.EG:s

Reform S.122.svenskaregelsystemet.A.det recept.
Subsidiaritetsprincipeni EU. UD.123.statligaåtaganden.Fi.93.Omprövningav

reformerathovrättsförfarande.Ju.124.Ettbeskattning.Personalavveckling,utbildning och94.
krig. Fi.Finansiellverksamheti kris och125.Fi.

assistansersättningen.S.126.Kostnaderför denstatligaVårdregister.S.95.Hälsodataregister- centralEuropainforrnation.UD.127.Framtidaanalys hotbildklimat förändras.En96.Jordens av
Kulturegendomarochkulturföremäl.KU.128.globalaåtgärdsstrategier.M.och

Miljöklassning snöskotrar.M.97. av
1990-taletsbostadsmarknad98.

förstautvärdering.N.en-
verksamhetsform99.SMHI:s K.

landetstjällomráden.M.100.Hållbarutvecklingi
möjligheterochproblem.101. utvidgatEUEtt -

i augusti1995.Sammanfattning hearingav en
UD.

och säkerhetMedborgarnasEU frihet102. -
inför regerings-Frågor unionenstredjepelareom

konferensen1996.UD.
skolor.Föräldrari självförvaltande U.103.

Fi.l04.Skattereforrnen1990-1991.En utvärdering.
Åtgärderför ökad105.Konkurrensi balans.

offentlig prissättningkonkurrensneutralitetvid
N.m.m.

för revisoreri finansiella106.Rapporteringsskyldighet
företag.Fi.
Avbytarverksamhetensorganisationoch107.
finansiering.Jo.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Försvarsdepartementet
IT-kommissionensarbetsprograrn1995-95.{:38} framtid.lvluskövarvets [6]

Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]avJustitiedepartementet Ett säkraresamhälle.[19]
Utan Sverige.[20]Pensionsrättigheterochbodelning.[8] stannar
Staden [21]konsumentregler.Nya vattenutanvatten.
Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.ämnen [22]verksamhetsförnyelseIT och inom rättsväsendet. ut

påBrist elektronikkomponenter.[23]tillFörslag samverkansformer.[32]nya
GasmolnlamslårUppsala.[24]Ersättningför ideell skadavid personskada.[33]
Civilt bruk försvaretsSambandetRedovisning Beskattning.[43] av resurser-- erfarenheter,regelverken, helikoptrar. [29]Aktiebolagetsorganisation.[44]

för fred.Samverkan Denrättsligaregleringen.[53]Tvángsmedelenligt 27 och28 kap. RB
Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochpolislagen.[47]samt
flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag. [72]Godtrosförvärv stöldgods [52]av
Totalförsvarspliktiga 95. En utvärdering deNäringslivetstvistlösning.[65] m av
totalförsvarspliktigasmedinflytandeoch derasPolisensanvändning övervakningskamerorvid avav
socialaochekonomiskasituationunderförundersökning.[66]
grundutbildningen.[118]Vårdnad,boendeoch umgänge.[79]

rättshjälpslagNy ochandrabestämmelserom Socialdepartementeträttsligt bistånd.[81]
reformeratstraffsystem.Ett Del I-III. [91] Vårdenssvåraval.

Ändringar i hyresförhandlingslagen. slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]av
Hyresgästinflytandevid ombyggnad [119] Könshandeln.[15]m.m.
Ett reformerathovrättsförfarande.[124] Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]mot

Homosexuellprostitution. [17]
Utrikesdepartementet Underhállsbidragochbidragsförskott,

Del och [26]A Del B.Lagen vissainternationellasanktionerom
Avgifter inom handikappomrádet.[35][28]översyn.en- Kompetensochkunskapsutveckling yrkes-Röster regeringskonferensEU:s omom -roller ocharbetsfältinom socialtjänsten.[58]hearingmedorganisationsföreträdare,debattörer— Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomiforskare.och [77]

olika aspekter modeller, finansieringEU regeringskonferensen1996om -
och incitament.[59]institutionernasrapporter— Kvinnofrid. Del A+B. [60]synpunkteri övriga medlemsländer.[80]~ Dokumentationochsocialtjänstregister.[86]EU-kandidater 12länder kanbli EUzssom- l-lälsodataregister Várdregister. [95]medlemmar.[83]nya -
Indirekt tobaksreklam.[114]utvidgatEtt EU möjligheterochproblem.- Reform [122]Sammanfattning hearingi augusti1995.[101] recept.av en
Kostnaderför denstatligaassistansersättningen.[126]MedborgarnasEU frihet ochsäkerhet—

Frågor unionenstredje införpelare regerings-om Kommunikationsdepartementetkonferensen1996.[102]
Omvärld, säkerhet,försvar. Samordnadoch integreradtågtrafik på
Frågor EU:s införandrapelare regerings- Arlandabananoch i Mälardalsregionen.[25]om

Älvsäkerhet.konferensen1996.[lll] [40]
Jämställdhet mål i utvecklingssamarbetet.[116] FramtidsanpassadGotlandstrañk.[42]ett
Subsidiaritetsprincipeni EU. [123] EG-anpassadekörkortsregler. [48]
Framtida Europainformation.central [127] Klimatförändringari trafikpolitiken. [64]

Allmännakommunikationer för alla [70]-
Finansieringslösningarför Göteborgs-och
Demiisöverenskommelsema.[82]



offentliga utredningar 1995Statens

Systematisk förteckning

verksamhetsform[99]SMHI:s Jordbruksdepartementet
sjöfart näringför framtiden.Svensk - Den brukademångfalden.Del 1+2. [88]Bilagor. [112]+ Avbytarverksamhetensorganisationoch

finansiering.[107]Finansdepartementet
Jordbrukochkonkurrens jordbruketsställningi-Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3] svenskocheuropeiskkonkurrensrätt.[117]—

Långtidsutredningen1995.[4]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9] Arbetsmarknadsdepartementet
Översyn skattebrottslagen.[10]av Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny—Mervärdesskatt Nya tidpunkterför- Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]redovisningochbetalning.[12] förKompetens strukturomvandling.[34]Förmåneroch sanktioner samladredovisning.[36]en- reflections SwedishSome Labour MarketonPrognoser inkomsterochutgifter. [49]över statens Policy. [39]Förmåneroch sanktioner Någrautländskaforskares på svensksynutgifter för administration.[56]- arbetsmarknadspolitik.[39]Översyn skattereglernaför stiftelseroch ideellaav Effektivarestyrningochrättssäkerhetföreningar. [63] iasylprocessen.[46]Naturgrusskatt, [67]m.m. Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]Betaltjänster.[69] flyktingpolitikSvensk i globaltperspektiv. [75]Lägenhetsdata.[74] Arbete till invandrare.[76]Försäkringsrörelsei förändring [87]3. EG:sarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserföri EU-tjänst.Svenskar [89] det svenskaregelsystemet.[92]Omprövning statligaåtaganden.[93]av Ny lag europeiskaföretagsrâd.[115]omPersonalavveckling,utbildningochbeskattning.[94]
Skattereformen1990-1991. utvärdering.En [104] Kulturdepartementet
Rapporteringsskyldighetför revisoreri finansiella offentligKonst i miljö. [18]företag. [106] Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-Finansiellverksamheti kris ochkrig. [125] Kulturpolitikensinriktning. [84]

Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]Utbildningsdepartementet -
Tjugo årskulturpolitik 1974-1994.[85]Yrkeshögskolan Kvalificeradeftergymnasial- Kulturegendomaroch kulrurföremål. [128]yrkesutbildning.[38]

förAllmän behörighet högskolestudier.[41] Näringsdepartementet
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom Ett renodlatnäringsförbud.[1]universitet i Norrköping-Linköping.[57] Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+BehörighetochUrval. Förslagtill regler förnya Elförsörjning ofred.i [51]antagningtill Universitetochhögskolor. [71] Den svenskaRymdverksamheten.[78]Ett aktiebolagför servicetill universitetoch l990-taletsbostadsmarknadhögskolor [73]m.m. förstautvärdering.[98]en-Föräldrar i självförvaltande [103]skolor. ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökadLikvärdig utbildning lika villkor. [109] konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.Viljan ochviljan förståatt veta att - [105]Kön, makt ochdenkvinnovetenskapliga ellag. [108]Nyi högreutbildning.utmaningen [110]
Friståendegymnasieskolor.[113]
TV ochutbildning. [120]
Riksdagen,regeringen forskningen.och [121]
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Systematisk förteckning

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
Alkylat Miljöklassningoch bensin.[30]av

vidareutvecklatEtt miljöklassystemi EU. [31]
Grundvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kärnavfallsomrádet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
och kommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat
Kärnavfall Miljö. [90]och
Jordensklimat förändras.En analys hotbildav
ochglobalaåtgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning Snöskotrar.[97]av
Hållbar utveckling i landetsfjällomrâden.[100]
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iSöOz.:

SOU 1995:128 Kulturegendomar och
kulturföremål

Bilaga 2 Fideikommissegendomar

Följande förteckning ñdeikommiss utgår från Fideikommissnämndensöver
register i sin uppbyggt från förteckning ñdeikommissen iär övertursom en
SOU 1959:40 Avveckling fideikommisscn. Tillägg efterhar gjorts for-av en
teckning i Jordkommissionens betänkande SOU 1923:40, med de ñdeikom-
miss inte återfinns 1959. Från Fideikommissnämndens register harsom
uppgifter avveckling, försäljning hämtats. De korta beskrivningar-om m. m.

har delvis hämtats från underlag hos Fideikommissnämnden, delvisettna
från Nils Segerstråle, Svenska ñdeikommiss, Lund 1981.

Förteckningen har i kategorier, avveckade icke avvecklade.sorterats resp.
har indelats efterDe vilken karaktär ñdeikommissen hade registretnärsenare

upprättades. vissaI fall har ñdeikommissets karaktär förändrats under på-
gående avveckling. Följande begrepp har för klassiñceringen i tabel-använts
len:

NR
löpnummerAvser enligt ñdeikomrrtissnämndens register.

EGENDOM
Avser normalt ñdeikommissets benämning. Ingår flera egendomar liggersom
i län huvudegendomen länsbokstav. Här ocksåän vilkenannat anges anges

egendom ingår i fideikommiset, eller för avvecklade ñdeikom-sorts som nu
miss, då det awecklades. Inom tidigareursprunglig eller ka-parenteser anges
raktär. Förkortningar:

fastighet,f
jordbruksfastighet,

l lösöre,
kapital.k

SLÄKTINNEH
Här ursprunglig släkt och urkundens årtal. Inom aktuellanges parentes anges
släkt vid avvecklingen.nu resp.
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AVVECKL
ñdeikommissnämndens beslut.förDatum

HÄNDELSER
Årtal Fi-hämtadeförsäljningar Uppgifternaviktigare beslut, ärför urm.m.

arkiv.deikommissnämndens

BESKRIVNING
egenskaper.värde ochegendomensangivelseKort av

SKYDD
byggnadsminne.skyddasegendomenHär somanges om

ÅTGÄRD
eller lösöremed fastighetavveckladefideikommissför ickeHär ännuanges

följande gradering:medbehov engagementstatens av

1995.förutsättningarkolumnen,Första
kapitalochfast egendom och lösöreFideikommisset innefattarF ev

och kapitalinnefattar lösöreFideikommissetL ev
kapitalomfatttar endastFideikommissetK

eller del egendomenFideikommissab helaA äger av
förvaltar egendomenStiftelseförening ellerS äger

ellermyndighetlandstingskommunalkommunal eller ägerStatlig, kyrklig,M
förvaltar egendomen.

redovisnings-omfattar viddelavvecklat vad detñdeikommissetOm är anges
tilfället.

kolumnenAndra prioritet:
genomförasnationellt intresse, och börbevarandeLångsiktigt samlat1 är av
inte godtasAvveckling börstatliga insatser.det kräveräven storaom

långsiktig lösningförrän tryggats.en
Vidangeläget.Långsiktigt bevarande egendomensamlat är enav

Förlängning börfrämjasbevarandeavveckling bör samlat staten.ett av
det.främjas innehavaren önskarom

förvad kan uppnås inomskyddsinsatserstatligaInga utöver ramensom
KMLutvidgningama iObservera de föreslagnaoch PBL erfordras.KML

byggnaden. Hit förssamband medfrivilligt skydd lösöre med starktom av
statliga insatser överhuvudta-aktuell för någraegendom inte äräver som

alltsåupphört existera. Deteller är restpost utanattt.o.m.get, ensom
gradering.
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