
Har du ropat in en tavla, en bok eller en fin gammal byrå på auktion? 
Eller köpt ett ur, ett piano eller kanske en båt på nätet? Ska du flytta 
utomlands och vill ta med dina fynd – eller funderar du på att sälja 
dem vidare i ett annat land? Då behöver du först ta reda på om ditt 
föremål behöver utförseltillstånd från Riksantikvarieämbetet.

Varje år förs en mängd kulturföremål ut ur Sverige. Ibland är det svårt att själv avgöra 
om ett sådant föremål behöver tillstånd att lämna landet. Här får du veta mer om 
d

·
e t

 
illstånd som kan behövas och vad som gäller vid utförsel av k ulturföremål: 

· 
Vilka föremålskategorier som omfattas av bestämmelser.

· 
Hur du gör för att ansöka om tillstånd.
Vilka myndigheter som informeras och beslutar om tillstånd 

 

· 
kan ges och hur bedömningen av föremålet kan göras.
Vad man riskerar om man bryter mot reglerna.
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För att föra ut äldre kulturföremål från 
Sverige kan det ibland krävas tillstånd
Utförselbestämmelserna för kulturföremål finns till för att skydda det 
nationella kulturarvet. I synnerhet vill bestämmelserna slå vakt om före-
mål som särskilt väl hjälper oss att förstå äldre tiders kultur.

I vårt gemensamma kulturarv ingår också föremål som bidrar med kun-
skap om historiska händelser och hör samman med kulturhistoriskt vik-
tiga miljöer eller personer.

Den som vill föra ut ett föremål som bedöms ha stor betydelse för det 
nationella kulturarvet kan få avslag på sin utförselansökan.

Börja med att ta reda på vilka tillstånd du kan behöva:

· endast utförseltillstånd

· endast exportlicens

· både utförseltillstånd och exportlicens.

Två typer av tillstånd

· Bestämmelser om utförsel av äldre kulturföremål från Sverige 
 finns i 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

· Ytterligare bestämmelser finns i EU-förordningen nr 116/2009 
 om export av kulturföremål.

Utförseltillstånd

Utförseltillstånd krävs för kulturföremål som omfattas av den svenska 
lagstiftningen. De kategorier av föremål som behöver ett utförseltill-
stånd anges i bilagan till kulturmiljöförordningen (1988:1188). Där fram-
går också vilka värde- och åldersgränser som gäller.

Den som vill föra ut ett kulturföremål som ingår i någon av dessa katego-
rier måste alltså ansöka om ett utförseltillstånd.

Exportlicens

Om kulturföremålet ska föras utanför EU:s tullområde krävs i vissa fall 
även en exportlicens.

Inom EU finns bestämmelser som har till uppgift att skydda kulturföre-
mål från illegal utförsel ur unionen. Vid unionens yttre gräns upprätt-
hålls en enhetlig kontroll för att hindra utförsel som strider mot bestäm-
melserna.
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De EU-gemensamma exportreglerna omfattar delvis andra föremåls-
kategorier än de som gäller enligt det svenska regelverket. I många fall 
gäller också andra ålders- och ekonomiska värdegränser.

Därför är det viktigt att alltid ta reda på om det behövs både ett utförsel-
tillstånd och en exportlicens, enbart ett utförseltillstånd, eller enbart en 
exportlicens för ett kulturföremål som ska lämna EU:s tullområde.

Tillståndsprövning
Det finns fem tillståndsmyndigheter med olika ansvarsområden som be-
slutar om utförseltillstånd och exportlicenser.

Tillståndsmyndigheterna är:

· Kungliga biblioteket

· Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

· Riksantikvarieämbetet

· Riksarkivet

· Stiftelsen Nordiska museet.

När tillståndsmyndigheterna handlägger en ansökan om utförseltill-
stånd för ett kulturföremål, bedöms flera olika kriterier.

Ett föremål kan till exempel bedömas vara av stor betydelse för det 
natio nella kulturarvet:

· Om det har särskild betydelse för forskning och förmedling av 
 kunskap.

· Om det är särskilt kännetecknande för sin tid och sitt
 kulturhistoriska sammanhang.

· Om det har eller har haft särskild betydelse som förebild eller symbol.

· Om det utgör eller har utgjort en del i en kulturhistorisk samling.

· Om det har eller har haft samhörighet med en kulturhistoriskt 
 viktig miljö, händelse eller person.

I bedömningen kan även hänsyn tas till om föremålet är sällsynt, unikt 
eller har ett högt socialt, alternativt estetiskt värde.
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Undantagsbestämmelser och 
medgivande av regeringen
I kulturmiljölagen (5 kap. 11 § första stycket) finns bestämmelser som 
innebär att föremål – trots stor betydelse för det nationella kulturarvet 
– under vissa omständigheter, alltid ska ges tillstånd till utförsel. Dessa 
undantagsbestämmelser gäller i följande fem situationer:

1. Om föremålets ägare flyttar från Sverige för att bosätta sig 
 i ett annat land.
2. Om föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats 

av en enskild person som är bosatt i annat land.
3. Om föremålet förs ut ur landet av en offentlig institution här i landet 

eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller landstings-
kommun och det ska föras tillbaka till Sverige.

4. Om föremålet förs ut av enskild person för att användas i 
 samband med offentlig kulturverksamhet och det ska föras 
 tillbaka till Sverige.
5. Om föremålet är tillfälligt i landet.

Undantagsbestämmelserna innebär också att tillstånd till utförsel får 
ges om ett föremål, som är av stor betydelse för det nationella kultur-
arvet, förvärvats av en institution i utlandet (5 kap. 11 § andra stycket 
kulturmiljö lagen).

Dessutom får regeringen, om synnerliga skäl föreligger, medge att ett 
kulturföremål förs ut ur landet även om det är av stor betydelse för det 
nationella kulturarvet (5 kap. 16 § kulturmiljölagen).

Tillståndspliktiga föremålskategorier
Föremål som motsvarar definitionen inom respektive kategori nedan 
behöver utförseltillstånd och/eller exportlicens om de ska tas ut ur  landet.

För flera av kategorierna görs skillnad mellan svenska och utländska 
föremål.

Med svenska kulturföremål avses föremål som är, eller kan antas vara, 
framställda i Sverige eller i ett annat land av en svensk (5 kap. 2 § kultur-
miljölagen). Av lagen framgår att det är Sveriges gränser den 1 juli 1986 
som avgör om ett föremål ska anses vara ett svenskt kulturföremål.
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Med utländska föremål avses föremål som är framställda i ett annat land 
av en person som inte är svensk.

Vissa av de ekonomiska värdegränser som förekommer i samman ställ-
ningen anges i svenska kronor (SEK) medan andra anges i euro (EUR). 
Se Offentliggörande av motvärden i nationell valuta av de ekonomiska 
gränsvärdena uttryckta i euro i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 116/2009 
och i bilagan till rådets direktiv 93/7/EEG i Official Journal of the European 
Union för omvandling av beloppen som anges i euro till svenska kronor.

Så läser du föremålsförteckningen

På de kommande sidorna följer en förteckning över 
de föremålskategorier som behöver utförseltillstånd 
och/eller exportlicens om de ska tas ur landet.

i förteckningen betyder:
Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.
Krav på ansökan: utförseltillstånd.

i förteckningen betyder:
Tillståndsgivning enligt kulturmiljölagen.
Kontroll av exportregler enligt EU-förordningen om 
föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.
Krav på ansökan: utförseltillstånd + eventuell export-
licens.

 i förteckningen betyder:
Enbart exportkontroll enligt EU-förordningen om 
föremålet ska exporteras utanför EU:s tullområde.
Krav på ansökan: exportlicens.
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ARKEOLOGISKA FÖREMÅL

Svenska arkeologiska föremål
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A1)

Arkeologiska föremål, oavsett material och 
värde, som härrör från tiden före 1650 och inte 
ägs av staten.

Arkeologiska föremål som härrör från tiden 
efter 1650 och som är äldre än 100 år, oavsett 
värde.

Utländska arkeologiska föremål
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A1)

Arkeologiska föremål som härrör från tiden 
efter 1650 och som är äldre än 100 år, oavsett 
värde och hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Riksantikvarieämbetet

MEDELTIDA FÖREMÅL OCH ÖVRIGA 
FÖREMÅL FRÅN TIDEN FÖRE 1650

Svenska föremål av trä
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål av trä som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som understiger 
50 000 EUR.

Föremål av trä som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Svenska föremål av ben 
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål av ben som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som understiger 
50 000 EUR.

Föremål av ben som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Svenska föremål av keramik
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål av keramik som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som understiger 
50 000 EUR.

Föremål av keramik som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Svenska föremål av metall
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål av metall som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som understiger 
50 000 EUR.

Föremål av metall som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Svenska föremål av textil
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål av textil som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som understiger 
50 000 EUR.

Föremål av textil som är framställda 
före år 1650 och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Tillståndsgivande myndigheter:
Riksantikvarieämbetet
Nordiska museet

INKUNABLER

Svenska inkunabler
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Inkunabler oavsett värde.

Enstaka eller samlingar av utländska 
inkunabler
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga:
A9)

Samlingar av utländska inkunabler som har 
funnits i Sverige i minst 100 år, oavsett värde.

Föremålsförteckning
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Enstaka och samlingar av inkunabler som 
funnits i Sverige i mindre än 100 år, oavsett värde.

Tillståndsgivande myndighet:
Kungliga biblioteket

BÖCKER

Svenska böcker tryckta före år 1600
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)

Enstaka och samlingar av böcker oavsett 
värde.

Enstaka och samlingar av böcker som har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Övriga svenska böcker
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)

Enstaka och samlingar av böcker som är 
minst 100 år och har ett värde mellan 10 000 SEK 
och 50 000 EUR.

 Enstaka och samlingar av böcker som är 
äldre än 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Utländska böcker
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A10)

Enstaka och samlingar av böcker som 
funnits i Sverige i minst 100 år och har ett värde 
mellan 10 000 SEK och 50 000 EUR.

 Enstaka och samlingar av böcker som 
funnits i Sverige i minst 100 år och har ett värde 
som överstiger 50 000 EUR.

Enstaka och samlingar av böcker som 
är minst 100 år och har ett värde som över-
stiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i 
Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Kungliga biblioteket

TRYCKTA KARTOR

Svenska tryckta kartor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A11)

Tryckta kartor som är mellan 100 och 
200 år, och har ett värde mellan 10 000 SEK 
och 15 000 EUR.

 Tryckta kartor som är minst 200 år och har 
ett värde som överstiger 15 000 EUR.

Utländska tryckta kartor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A11)

Tryckta kartor som funnits i Sverige i minst 
100 år och är mellan 100 och 200 år samt har ett 
värde mellan 10 000 SEK och 15 000 EUR.

 Tryckta kartor som är minst 200 år och har 
varit i Sverige i minst 100 år, samt har ett värde 
som överstiger 15 000 EUR.

Tryckta kartor som är minst 200 år och har 
ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Kungliga biblioteket

ICKE-TRYCKT MATERIAL

Svenska handskrifter på pergament 
eller papper
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

 Handskrifter framställda före år 1650, 
oavsett värde.

Svenska icke tryckta protokoll
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A9)

 Enstaka och samlingar av icke tryckta 
protokoll som är minst 50 år och har ett värde 
som överstiger 2 000 SEK.

Samlingar av icke tryckta protokoll som är 
minst 50 år och har ett värde som understiger 
2 000 SEK.

Svenska icke tryckta brev
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka och samlingar av icke tryckta 
brev som är minst 50 år och har ett värde som 
över stiger 2 000 SEK.

Svenska icke tryckta dagböcker
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka och samlingar av icke tryckta 
dagböcker som är minst 50 år och har ett 
värde som överstiger 2 000 SEK.

Svenska icke tryckta räkenskaper
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A9)

Enstaka och samlingar av icke tryckta räken-
skaper som är minst 50 år och har ett värde som 
överstiger 2 000 SEK.
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Svenska icke tryckta handritade 
ritningar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka och samlingar av icke tryckta hand-
ritade ritningar som är minst 50 år och har ett 
värde som överstiger 2 000 SEK.

Svenska icke tryckta manuskript
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

 Enstaka och samlingar av icke tryckta 
manuskript som är minst 50 år och har ett värde 
som överstiger 2 000 SEK.

Enstaka och samlingar av manuskript som 
är minst 50 år och inte tillhör upphovsmannen, 
samt har ett värde som understiger 2 000 SEK.

Utländska manuskript
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka eller samlingar av manuskript som 
är minst 50 år och inte tillhör upphovsmannen, 
oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

Svenska icke tryckta noter/partitur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka och samlingar av icke tryckta 
noter som är minst 50 år och har ett värde som 
över stiger 2 000 SEK.

Enstaka och samlingar av partitur som är 
minst 50 år och inte tillhör upphovsmannen, 
samt har ett värde som understiger 
2 000 SEK.

Utländska partitur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka eller samlingar av partitur som är 
minst 50 år och inte tillhör upphovs mannen, 
oavsett värde och hur länge de funnits i  Sverige.

Svenska handritade kartor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka och samlingar av handritade kartor 
som är minst 50 år och har ett värde som över-
stiger 2 000 SEK.

Enstaka och samlingar av kartor som är 
minst 50 år och inte tillhör upphovsmannen, 
samt har ett värde som understiger 
2 000 SEK.

Utländska kartor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A9)

Enstaka eller samlingar av kartor som är 
minst 50 år och inte tillhör upphovsmannen, 
oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet: 
Riksarkivet

ARKIV

Svenska arkiv m.m. av icke tryckta protokoll, 
brev, dagböcker, manuskript, noter, räken-
skaper, handritade kartor och ritningar.
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A12)

Arkiv som är minst 50 år och har ett värde 
som överstiger 2 000 SEK.

Arkiv som är minst 50 år och har ett värde 
som understiger 2 000 SEK.

Utländska arkiv och däri ingående delar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A12)

Arkiv som är minst 50 år, oavsett värde och 
hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Riksarkivet

MÅLNINGAR OCH TAVLOR

Svenska målningar och tavlor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A3)

Målningar som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 150 000 EUR.

 Målningar och tavlor som är minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 150 000 EUR.

Målningar och tavlor som är mellan 50 och 
100 år och inte tillhör upphovsmannen, samt har 
ett värde som överstiger 150 000 EUR.

Utländska målningar och tavlor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga:
A3)

Målningar som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
150 000 EUR.

 Målningar och tavlor som funnits i Sverige 
i minst 100 år och har ett värde som överstiger 
150 000 EUR.
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Målningar och tavlor som är mellan 50 och 
100 år och inte tillhör upphovsmannen, samt har 
ett värde som överstiger 150 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet: 
Nationalmuseum

TECKNINGAR

Svenska teckningar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)

Teckningar som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 30 000 EUR.

 Teckningar som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 30 000 EUR.

Teckningar som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR.

Utländska teckningar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)

Teckningar som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
30 000 EUR.

 Teckningar som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som överstiger 30 000 EUR.

Teckningar som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet: 
Nationalmuseum

AKVARELLER

Svenska akvareller
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Akvareller som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 30 000 EUR.

 Akvareller som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 30 000 EUR.

Akvareller som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR.

Utländska akvareller
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Akvareller som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
30 000 EUR.

 Akvareller som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som över stiger 30 000 EUR.

Akvareller som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet: 
Nationalmuseum

GOUACHER

Svenska gouacher
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Gouacher som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 30 000 EUR.

 Gouacher som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 30 000 EUR.

Gouacher som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR.

Utländska gouacher
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Gouacher som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
30 000 EUR.

 Gouacher som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som överstiger 30 000 EUR.

Gouacher som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet: 
Nationalmuseum

PASTELLER

Svenska pasteller
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Pasteller som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 30 000 EUR.

 Pasteller som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 30 000 EUR.
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Pasteller som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR.

Utländska pasteller
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4)

Pasteller som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
30 000 EUR.

 Pasteller som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde som överstiger 
30 000 EUR.

Pasteller som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

PORTRÄTT

Porträtt som föreställer svenskar och andra 
i Sverige verksamma personer i form av 
målningar, teckningar, akvareller, gouacher 
och pasteller.
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A4, A5)

Porträtt som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 20 000 SEK och 30 000 EUR.

 Porträtt som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 30 000 EUR.

Porträtt som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 30 000 EUR.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

ORIGINALGRAFIK M.M.

Svenska träsnitt
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Träsnitt som är framställda före år 1650 och 
har ett värde som understiger 15 000 EUR.

 Träsnitt som är framställda före år 1650 och 
har ett värde som överstiger 15 000 EUR.

Träsnitt som är framställda efter 1650 och 
som är minst 50 år och inte tillhör upphovs-
mannen, samt har ett värde som över stiger 
15 000 EUR.

Svenska kopparstick
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Kopparstick som är framställda före år 1650 
och har ett värde som understiger 15 000 EUR.

Kopparstick som är framställda före år 1650 
och har ett värde som överstiger 15 000 EUR.

Kopparstick som är framställda efter  
1650 och som är minst 50 år och inte tillhör  
upphovsmannen, samt har ett värde som  
överstiger 15  000 EUR.

Övrig originalgrafik 
(svensk och utländsk)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Originalgrafik med matriser och original-
affischer som är minst 50 år och inte tillhör 
upphovsmannen, samt har ett värde som 
överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge den 
funnits i Sverige.

Grafiska blad (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Grafiska blad med matriser och original-
affischer som är minst 50 år och inte tillhör 
upphovsmannen, samt har ett värde som 
överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Silkscreentryck (svenskt och utländskt)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Silkscreentryck med matriser och original-
affischer som är minst 50 år och inte tillhör upp-
hovsmannen, samt har ett värde som överstiger 
15 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Litografier (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A6)

Litografier med matriser och original-
affischer som är minst 50 år och inte tillhör 
upphovsmannen, samt har ett värde som 
överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum
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SKULPTURER

Svenska originalskulpturer och repliker 
som är framställda enligt samma process 
som originalet
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)

Skulpturer som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Skulpturer som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Skulpturer som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 50 000 EUR.

Utländska originalskulpturer och repliker 
som är framställda enligt samma process 
som originalet
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)

Skulpturer som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Skulpturer som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Skulpturer som är mellan 50 och 100 år och 
inte tillhör upphovsmannen, samt har ett värde 
som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

STATYER

Originalstatyer och kopior som är framställda 
enligt samma process som originalet
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A7)

Statyer som är minst 50 år och inte tillhör 
upphovsmannen, samt har ett värde som  
överstiger 50 000 EUR.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

KERAMISKA FÖREMÅL

Svenska signerade fajanser
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Signerade fajanser som är minst 100 år och 
har ett värde som understiger 50 000 EUR.

Signerade fajanser som är minst 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Svenska kakelugnar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Kakelugnar som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Kakelugnar som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Kakelugnar som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Övriga svenska föremål av keramik
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska keramiska föremål
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Föremål som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett 
hur länge de funnits i Sverige

Tillståndsgivande myndighet: 
Nationalmuseum
Nordiska museet

MINDRE FÖREMÅL I OLIKA MATERIAL

Svenska föremål av glas
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska föremål av glas 
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)
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Föremål som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Föremål som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett 
hur länge de funnits i Sverige.

Svenska föremål av guld, silver eller brons 
med undantag av mynt, medaljer och smycken
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska föremål av guld, silver eller 
brons med undantag av mynt, medaljer 
och smycken
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK 
och 50 000 EUR.

 Föremål som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Föremål som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Svenska föremål av porfyr 
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Föremål som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska föremål av elfenben
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Föremål som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Föremål som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

TRÄARBETEN

Svenska dryckeskärl, seldon och 
textil redskap som är av trä och har
målad eller skuren dekor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Dryckeskärl, seldon och textilredskap av trä 
med målad eller skuren dekor, som är minst 100 
år och har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Dryckeskärl, seldon och textilredskap av 
trä med målad eller skuren dekor, som är minst 
100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

 Dryckeskärl, seldon och textilredskap av 
trä med målad eller skuren dekor som är mellan 
50 och 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Övriga träarbeten (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

 Övriga träarbeten som är minst 50 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett 
hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

TRANSPORTMEDEL

Svenska transportmedel
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A14)

Transportmedel som är minst 100 år och har 
ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

Transportmedel som är minst 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Transportmedel som är mellan 75 och 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska transportmedel
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A14)

Transportmedel som funnits i Sverige i 
minst 100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK 
och 50 000 EUR.

 Transportmedel som funnits i Sverige i 
minst 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

Transportmedel som är mellan 75 och 100 
år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.
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Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

VAPEN

Svenska skjutvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skjutvapen som är minst 100 år och har ett 
värde som understiger 50 000 EUR.

Skjutvapen som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Skjutvapen som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska skjutvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skjutvapen som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Skjutvapen som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Skjutvapen som är mellan 50 och 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Svenska blankvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Blankvapen som är minst 100 år och har ett 
värde som understiger 50 000 EUR.

 Blankvapen som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Blankvapen som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska blankvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Blankvapen som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Blankvapen som funnits i Sverige i 
minst 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

 Blankvapen som är mellan 50 och 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Svenska skyddsvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skyddsvapen som är minst 100 år och har 
ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Skyddsvapen som är minst 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 Skyddsvapen som är mellan 50 och 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska skyddsvapen
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skyddsvapen som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Skyddsvapen som funnits i Sverige i
 minst 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

 Skyddsvapen som är mellan 50 och 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

MUSIKINSTRUMENT

Svenska musikinstrument
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Musikinstrument som är minst 100 år och 
har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Musikinstrument som är minst 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 Musikinstrument som är mellan 50 och 
100 år och har ett värde som överstiger
50 000 EUR.

Utländska musikinstrument
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Musikinstrument som funnits i Sverige i 
minst 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

 Musikinstrument som funnits i Sverige i 
minst 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR.

 Musikinstrument som är mellan 50 och 100 
år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet (svenska musikinstrument)
Nationalmuseum (utländska musikinstrument)
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TEKNISKA MODELLER

Svenska tekniska modeller och 
prototyper
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Tekniska modeller och prototyper som är 
minst 50 år och har ett värde som överstiger 
2 000 SEK.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

SAMISKA FÖREMÅL

Svenska samiska kulturföremål
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Föremål som är minst 50 år och har ett 
värde som överstiger 2 000 SEK.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

MÖBLER

Svenska möbler
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Möbler som är framställda före år 1860 och 
har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Möbler som är framställda före år 1860 och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Möbler som är framställda efter år 1860 och 
som är äldre än 50 år samt har ett värde som 
överstiger 50 000 EUR.

Utländska möbler
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Möbler som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Möbler som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Möbler är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet (svenska möbler)
Nationalmuseum (utländska möbler)

SPEGLAR

Svenska speglar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Speglar som är framställda före år 1860 och 
har ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Speglar som är framställda före år 1860 och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Speglar som är framställda efter år 1860, 
som är äldre än 50 år och har ett värde som 
överstiger 50 000 EUR.

Utländska speglar
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Speglar som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Speglar som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 Speglar som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet (svenska speglar)
Nationalmuseum (utländska speglar)

SKRIN

Svenska skrin
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skrin som är framställda före år 1860 och har 
ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Skrin som är framställda före år 1860 och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Skrin som är framställda efter år 1860 och 
som är minst 50 år samt har ett värde som  
överstiger 50 000 EUR.

Utländska skrin
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Skrin som funnits i Sverige i minst 100 år och 
har ett värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Skrin som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Skrin som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.
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Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet (svenska skrin)
Nationalmuseum (utländska skrin)

LJUSKRONOR

Svenska ljuskronor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Ljuskronor som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Ljuskronor som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska ljuskronor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Ljuskronor som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Ljuskronor som funnits i Sverige i minst 100 
år och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nationalmuseum 

TEXTILIER

Svenska folkdräkter
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Folkdräkter som är minst 100 år och har ett 
värde som understiger 50 000 EUR.

 Folkdräkter som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Svensk broderad eller mönstervävd 
folklig textil
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Broderad eller mönstervävd folklig 
textil som är minst 100 år och har ett värde 
som understiger 50 000 EUR.

 Broderad eller mönstervävd folklig textil 
som är minst 100 år och har ett värde som 
överstiger 50 000 EUR.

Svenskt bonadsmåleri
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Bonadsmåleri som är minst 100 år och har 
ett värde som understiger 50 000 EUR.

 Bonadsmåleri som är minst 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Svenska tapeter
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

Tapeter som är minst 100 år och har ett 
värde mellan 50 000 SEK och 50 000 EUR.

 Tapeter som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Tapeter som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska tapeter
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Tapeter som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Tapeter som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Tapeter som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Mattor (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Mattor som är minst 50 år och har ett värde 
som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet
Nationalmuseum

UR

Svenska golvur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Golvur som är minst 100 år och har ett värde 
som understiger 50 000 EUR.

 Golvur som är minst 100 år och har ett värde 
som överstiger 50 000 EUR.

 Golvur som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska golvur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Golvur som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.
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 Golvur som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 Golvur som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Svenska väggur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Väggur som är minst 100 år och har ett 
värde som understiger 50 000 EUR.

 Väggur som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Väggur som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska väggur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Väggur som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Väggur som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

 Väggur som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Svenska bordsur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Bordsur som är minst 100 år och har ett 
värde som understiger 50 000 EUR.

 Bordsur som är minst 100 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR.

Bordsur som är mellan 50 och 100 år och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Utländska bordsur
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Bordsur som funnits i Sverige i minst 
100 år och har ett värde mellan 50 000 SEK och 
50 000 EUR.

 Bordsur som funnits i Sverige i minst 100 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR.

Bordsur som är mellan 50 och 100 år och har 
ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Delar av ur och klockor
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

Delar av ur och klockor som är mellan 
50 och 100 år och har ett värde som överstiger 
50 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i 
Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet (svenska ur)
Nationalmuseum (utländska ur)

DELAR AV SÖNDERTAGNA MINNESMÄRKEN

Delar av söndertagna minnesmärken 
(svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A2)

Föremål som utgör en integrerad del av 
söndertagna konstnärliga, historiska eller 
religiösa minnesmärken som är minst 100 år, 
oavsett värde och hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nationalmuseum
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet

MOSAIKER

Mosaiker (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A5)

Mosaiker som är minst 50 år och inte tillhör 
upphovsmannen, samt har ett värde som över-
stiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de funnits i 
Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nationalmuseum

FOTOGRAFIER

Fotografier och negativ (svenska 
och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)

 Fotografier och negativ som är minst 
50 år och inte tillhör upphovsmannen samt har 
ett värde som överstiger 15 000 EUR, oavsett 
hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet
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FILM

Film och negativ (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A8)

 Film och negativ som är minst 50 år och 
inte tillhör upphovsmannen samt har ett värde 
som överstiger 15 000 EUR, oavsett hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

LEKSAKER OCH SPEL

Leksaker och spel (svenska och 
utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

 Leksaker och spel som är minst 50 år 
och har ett värde som överstiger 50 000 EUR, 
oavsett hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nordiska museet (svenska leksaker och spel)  
Nationalmuseum (utländska leksaker och spel)

OPTISKA, FOTOGRAFISKA OCH 
KINEMATOGRAFISKA APPARATER

Optiska, fotografiska och kinematografiska 
apparater (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: 
A15)

 Apparater som är minst 50 år och har ett 
värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett hur 
länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Nordiska museet

SAMLINGAR OCH FÖREMÅL FRÅN 
ZOOLOGISKA, BOTANISKA, MINERALOGISKA 
ELLER ANATOMISKA SAMLINGAR

Samlingar och föremål från zoologiska, 
botaniska, mineralogiska eller anatomiska 
samlingar (svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)

 Samlingar som har ett värde som överstiger 
50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndighet:
Riksantikvarieämbetet

SAMLINGAR AV HISTORISKT, 
PALEONTOLOGISKT, ETNOGRAFISKT 
ELLER NUMISMATISKT INTRESSE

Samlingar av historiskt, paleontologiskt, 
etnografiskt eller numismatiskt intresse 
(svenska och utländska)
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A13)

 Samlingar som har ett värde som överstiger 
50 000 EUR, oavsett ålder och hur länge de 
funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nationalmuseum
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet

ANDRA ANTIKVITETER

Andra antikviteter som är äldre än 100 år
(Kategori enligt EU-förordningens bilaga: A15)

 Antikviteter som är minst 100 år gamla och 
har ett värde som överstiger 50 000 EUR, oavsett 
hur länge de funnits i Sverige.

Tillståndsgivande myndigheter:
Nationalmuseum
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
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Så ansöker du om tillstånd till utförsel 
av kulturföremål

Var finns blanketter?

Blankett för ansökan om utförseltillstånd av vissa äldre kulturföremål, 
och för ansökan om exportlicens för kulturföremål, kan du ladda ner och 
skriva ut från Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se

Blanketten för ansökan om utförseltillstånd finns även i engelskspråkig 
version.

Hur ska blanketten fyllas i?

Anvisningar för hur du fyller i en ansökan om utförseltillstånd finns längst 
bak i blanketten.

Anvisningar för hur blanketten för ansökan om exportlicens ska fyllas i 
hittar du i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 (se 
”Förklarande anmärkningar”). Förordningen finns på Riksantikvarieäm-
betets hemsida: www.raa.se

Vart ska blanketten skickas?

När du fyllt i och skrivit under din ansökan ska den skickas till Riksantik-
varieämbetet - antingen med post eller, efter inskanning, med e-post.

Tänk på att alltid använda vitt papper vid utskrift av en ansökan om 
 utförseltillstånd eller exportlicens som ska skickas till Riksantikvarie-
ämbetet.

Adress för ansökan med post:
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby

Adress för ansökan med e-post:
registrator@raa.se

Vad händer sedan?

När Riksantikvarieämbetet tagit emot din ansökan lämnas den vidare till 
den tillståndsmyndighet som ska pröva ansökningen (5 kap. 7 § kultur-
miljölagen).
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Oftast fattas beslut redan inom två veckor, men i särskilt svåra och kom-
plexa ärenden kan handläggningstiden bli längre.

Hur länge gäller ett utförseltillstånd och en exportlicens?

Ett utförseltillstånd och en exportlicens gäller båda i ett år räknat från 
den dag då beslut fattades (5 kap. 13 § kulturmiljölagen samt artikel 9 
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012).

Kan ett beslut om avslag överklagas?

Ett avslag på ansökan om utförseltillstånd kan överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol (5 kap. 15 § första stycket kulturmiljölagen). Vid avslag 
om utförseltillstånd medges heller aldrig exportlicens.

Den som vill överklaga förvaltningsdomstolens avslag till kammarrätten 
måste först ha ett prövningstillstånd (5 kap. 15 § andra stycket kultur-
miljölagen).

Löser staten in föremål som meddelats avslag 
på ansökan om utförsel? 

Staten eller tillståndsmyndigheterna har inte någon skyldighet att köpa 
eller på annat sätt lösa in föremål som meddelats avslag.
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Brott mot bestämmelserna
Bestämmelser om ansvar för olovlig utförsel av kulturföremål, och för för-
sök till olovlig utförsel, finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Enligt smugglingslagen (3 § och 14 §) är både smuggling, och försök till 
smuggling, straffbart. Om smugglingsbrottet anses grovt, döms den 
åtalade till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (5 § smugglings-
lagen). För ett ringa brott döms till böter (4 § smugglings lagen).

I sin bedömning tar rätten särskild hänsyn till om gärningen utgjort ett 
led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, 
varit av särskilt farlig art eller annars inneburit en allvarlig kränkning av 
ett betydande samhällsintresse (5 § andra stycket smugglingslagen).

Den som genom grov oaktsamhet bryter mot 3 § i smugglingslagen, 
döms för olovlig utförsel till böter eller fängelse i högst två år (7 § smugg-
lingslagen).

Vid en dom mot varusmuggling förverkas den smugglade egendomen. 
Undantag görs om det är uppenbart oskäligt att förverka egendomen 
eller dess värde (16 § smugglingslagen).

Även den som avsiktligt förpackar, transporterar, förvarar, döljer, bearbe-
tar, köper eller säljer föremål, kan dömas till böter eller fängelse i högst 
sex år (12–13 §§ smugglingslagen). Brottsrubriceringen är olovlig befatt-
ning med smugglingsgods.

Anmälningsplikt för föremål till Tullverket

Om ett kulturföremål – som omfattas av förbud mot utförsel – ska föras 
ut ur Sverige till ett annat EU-land, måste föremålet först anmälas till Tull-
verket.

Enligt 4 § lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns 
mot annat land inom Europeiska unionen, gäller också anmälningsplikt 
om:

· Ett villkor för utförsel inte är uppfyllt.

· Ett föremål förs ut med stöd av ett tillstånd som meddelats  
 på grund av felaktiga uppgifter.

· En föreskriven uppgift är utelämnad.
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Bilagor

Utdrag ur Kulturmiljölag (1988:950)

5 KAP. SKYDD MOT UTFÖRSEL AV 
VISSA ÄLDRE KULTURFÖREMÅL
1 § Äldre svenska och utländska kulturföremål som 

kan vara av stor betydelse för det nationella kul-
turarvet, får inte föras ut ur landet utan särskilt 
tillstånd. Lag (2000:265).

2 § Med svenska kulturföremål avses föremål som 
är eller kan antas vara framställda i Sverige eller i 
ett annat land av en svensk.

 Med utländska kulturföremål avses föremål som 
är framställda i ett annat land av annan än en 
svensk.

 De gränser som Sverige hade den 1 juli 1986 är 
avgörande vid bestämmandet enligt lagen om 
ett föremål skall anses vara ett svenskt kulturfö-
remål.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka 
kulturföremål som inte får föras ut ur landet 
utan särskilt tillstånd. Lag (2000:265).

4 § Har upphävts genom lag (2000:265).

5 § Har upphävts genom lag (2000:265).

6 § Har upphävts genom lag (2000:265).
 Prövningen av ansökningar om tillstånd till 

utförsel

7 § Frågor om tillstånd till utförsel skall prövas 
av Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, 
Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde eller Stiftelsen Nordiska muse-
et (tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning 
som regeringen bestämmer.

 Ansökningarna skall ges in till Riksantikvarie-
ämbetet.

 Regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om 
ansökningsförfarandet. Lag (2000:265).

8 § Förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även 
i fråga om tillståndsärenden som handläggs av 
Stiftelsen Nordiska museet. Beslut i ett sådant 
ärende fattas av stiftelsens styresman eller nå-
gon annan tjänsteman som styres mannen utser. 
Lag (2000:265).

9 § Den som söker tillstånd skall på begäran av 
tillståndsmyndigheten ställa föremålet till 
myndighetens förfogande för granskning. Lag 
(2000:265).

10 § Tillstånd till utförsel skall ges, om föremålet inte 
är av stor betydelse för det nationella kulturar-
vet. Lag (2000:265).

11 § Även om ett föremål är av stor betydelse för det 
nationella kulturarvet skall tillstånd till utförsel 
ges om 

 1. ägaren flyttar från Sverige för att bosätta sig i 
ett annat land, 

 2. föremålet genom arv, testamente eller bodel-
ning har förvärvats av en enskild person som är 
bosatt i annat land, 
3. föremålet förs ut ur landet av en offentlig 
institution här i landet eller en institution som 
får bidrag av stat, kommun eller landstingskom-
mun och det skall föras tillbaka till Sverige, 
4. föremålet förs ut av en enskild person för att 
användas i samband med offentlig kulturverk-
samhet och det skall föras tillbaka till Sverige, 
eller 
5. föremålet tillfälligt är i landet.

 Även om ett föremål är av stor betydelse för det 
nationella kulturarvet får tillstånd till utförsel 
ges om föremålet förvärvats av en institution i 
utlandet. Lag (2000:265).

12 § Rör en ansökan mer än en av tillståndsmyn-
digheterna beslutar Riksantikvarieämbetet 
vilken tillståndsmyndighet som skall handlägga 
ansökningen. Den tillståndsmyndigheten får 
fatta beslut i ärendet först efter samråd med 
den eller de övriga tillståndsmyndigheter som 
är berörda. I sådana ärenden skall ansökningen 
avslås, om någon av de berörda tillståndsmyn-
digheterna anser att tillstånd inte skall beviljas. 
Lag (2000:265).

13 § Ett tillstånd till utförsel gäller i ett år från dagen 
för beslutet. Lag (2000:265).

14 § Har upphävts genom lag (2000:265).
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Överklagande
15 § Om en tillståndsmyndighet har avslagit en 

ansökan om tillstånd till utförsel, får beslutet 
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till 
kammarrätten.

 Andra beslut som en tillståndsmyndighet har 
meddelat enligt detta kapitel, får inte överkla-
gas. Lag (1995:72).

 Medgivande av regeringen

16 § Även om ett kulturföremål är av stor betydelse 
för det nationella kulturarvet, får regeringen, om 
synnerliga skäl föreligger, medge att föremålet 
förs ut ur landet.

Ansvar
17 § Bestämmelser om ansvar för olovlig utförsel 

av kulturföremål och för försök därtill finns i 
lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag 
(2000:1244).
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Skydd mot utförsel av vissa kulturföremål
23 § Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt 

kulturföremål ur landet ska enligt 5 kap. kultur-
miljölagen (1988:950) ha tillstånd till utförseln 
om 1. föremålet är ett svenskt eller utländskt 
kulturföremål inom de kategorier som anges i 
bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 116/2009 av 
den 18 december 2008 om export av kulturfö-
remål med de ålders- och värdegränser samt 
andra bestämningar som anges i bilagan till 
denna förordning, eller 

 2. föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål 
som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 
000 kronor.

 För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd 
endast om föremålet funnits i Sverige i mer än 
100 år. Förordning (2013:554).

23 a § Har upphävts genom förordning (2000:337).

24 § Har upphävts genom förordning (2011:1066).

25 § Har upphävts genom förordning (2011:1066).

26 § Frågor om tillstånd till utförsel av kulturföre-
mål enligt 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
och om licens enligt rådets förordning (EG) nr 
116/2009 om export av kulturföremål prövas 
av Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, 
Riksarkivet, Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde och Stiftelsen Nordiska museet 
(tillståndsmyndigheter) enligt den fördelning 
som anges i 27-31 §§. Om det är fråga om före-
mål som innehas eller förvaltas av någon annan 
av tillståndsmyndigheterna än Riksantikvarieä-
mbetet, ska prövningen dock göras av Riksanti-
kvarieämbetet.

 Licenser enligt rådets förordning kan vara av alla 
de slag som anges i kommissionens genom-
förandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 
9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 
116/2009 om export av kulturföremål. Förord-
ning (2013:554).

27 § Riksantikvarieämbetet prövar frågor om till-
stånd för föremål inom kategorierna A1, A2, A13 
samt inom kategorin A15 för svenska föremål 
av trä, ben, keramik, metall eller textil som är 
framställda före år 1650. Förordning (2013:554).

28 § Nationalmuseum med Prins Eugens Walde-
marsudde prövar frågor om tillstånd för föremål 
inom kategorierna A3-A8 samt inom kategorin 
A15 för föremål av keramik, glas, porfyr, elfen-
ben, guld, silver, brons; ljuskronor, tapeter och 
kakelugnar samt utländska möbler, speglar, 
skrin, golvur, väggur, bordsur och musikinstru-
ment. Förordning (2013:554).

29 § Kungl. biblioteket prövar frågor om tillstånd för 
föremål inom kategori A9 i fråga om inkunabler 
samt inom kategorierna A10 och A11. Förordning 
(2013:554).

30 § Riksarkivet prövar frågor om tillstånd för före-
mål inom kategori A9 utom inkunabler samt 
inom kategori A12. Förordning (2013:554).

31 § Stiftelsen Nordiska museet prövar frågor om 
tillstånd för föremål inom kategori A14 och inom 
kategori A15 som inte prövas av Riksantikvarieä-
mbetet eller Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldemarsudde samt för samiska föremål. 
Förordning (2013:554).

32 § Ansökan om tillstånd och licens lämnas in till 
Riksantikvarieämbetet, som i fall någon annan 
skall pröva tillståndsfrågan, skall överlämna 
ansökningen till den tillståndsmyndigheten. 
Förordning (2000:337).

33 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter 
om verkställigheten av 5 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950). Förordning (2013:554).

Bilaga
De ålders- och värdegränser samt andra bestämningar 
som avses i 23 § är följande. 

1. Arkeologiska föremål inom kategori A1: 
– svenska arkeologiska föremål, oavsett material 
och värde, som härrör från tiden före år 1650 och 
inte ägs av staten. 

2. Målningar inom kategori A3:
 a) svenska målningar som är äldre än 100 år och 

värda mer än 50 000 kronor, 
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i 
Sverige verksamma personer och som är äldre än 
100 år och värda mer än 20 000 kronor, och

 c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 
kronor. 

Utdrag ur Kulturmiljöförordning (1988:1188)
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3. Teckningar inom kategorierna A4 och A5:
 a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och 

pasteller som är äldre än 100 år och värda mer än 
 50 000 kronor, 

b) porträtt som föreställer svenskar och andra i 
Sverige verksamma personer i form av teckningar, 
akvareller, gouacher och pasteller och som är äldre 
än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, och

 c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och 
pasteller som är värda mer än 50 000 kronor. 

4. Originalgrafik m.m. inom kategori A6: 
– svenska träsnitt och kopparstick som är framställ-
da före år 1650, oavsett värde. 

5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A7:
 a) svenska originalskulpturer och repliker som är 

framställda enligt samma process som originalet, 
oavsett material, som är äldre än 100 år och värda 
mer än 50 000 kronor, och

 b) utländska originalskulpturer och repliker som är 
framställda enligt samma process som originalet, 

 oavsett material, som är värda mer än 50 000 
 kronor. 

6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategori A9:
 a) svenska inkunabler, oavsett värde, 

b) svenska handskrifter på pergament eller papper 
framställda före år 1650, oavsett värde, 
c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, 
manuskript, noter, räkenskaper samt handritade 
kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har 
ett värde över 2 000 kronor, och

 d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt 
icke tryckt material enligt b och c som är äldre än 50 
år och har ett värde över 50 000 kronor.

7. Böcker inom kategori A10:
 a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett 

 värde, 
b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och 
har ett värde över 10 000 kronor, och

 c) utländska böcker med ett värde över 10 000 
 kronor. 

8. Tryckta kartor inom kategori A11:
 a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och 

har ett värde över 10 000 kronor, och
 b) utländska tryckta kartor som har ett värde över 

10  000 kronor. 

9. Arkiv m.m. inom kategori A12: 
– svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, 
manuskript, noter, räkenskaper, handritade kartor 
och ritningar, som är äldre än 50 år och har ett värde 
över 2 000 kronor. 

10. Transportmedel inom kategori A14:
 a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år 

och har ett värde över 50 000 kronor, och
 b) utländska transportmedel med ett värde över 
 50 000 kronor. 

11. Andra antikviteter inom kategori A15, i den mån de 
inte ingår i kategorierna A1-A14:

 a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller 
textil som är framställda före år 1650, oavsett värde, 
b) svenska möbler, speglar och skrin som är fram-
ställda före år 1860, oavsett värde, 
c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, 
som är av trä och har målad eller skuren dekor, 
folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig 
textil, bonadsmåleri, golvur, väggur och bordsur, 
signerade fajanser, skjutvapen, blankvapen och 
skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre 
än 100 år, oavsett värde, 
d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, 
silver eller brons med undantag av mynt och med-
aljer, ljuskronor, tapeter samt kakelugnar, som är 
äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor, 
e) svenska tekniska modeller och prototyper samt 
vetenskapliga instrument, som är äldre än 50 år och 
har ett värde över 2 000 kronor, och

 f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, 
bordsur, musikinstrument, skjutvapen, blankvapen, 
skyddsvapen, föremål av keramik, glas, elfenben, 
guld, silver eller brons med undantag av mynt och 
medaljer, ljuskronor samt tapeter, som har ett värde 
över 50 000 kronor. Förordning (2013:554).
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EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133,
med beaktande av kommissionens förslag, och
av följande skäl:

(1) Rådets förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 
december 1992 om export av kulturföremål har 
ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt. För att 
skapa klarhet och överskådlighet bör den förord-
ningen kodifieras.

(2) För att upprätthålla den inre marknaden behövs 
regler för handeln med tredjeland för att skydda 
kulturföremål.

(3) Det tycks vara nödvändigt att vidta åtgärder sär-
skilt för att säkerställa att export av kulturföremål 
underkastas enhetlig kontroll vid gemenskapens 
yttre gränser.

(4) Ett sådant system skulle kräva att ett tillstånd 
utfärdat av den behöriga medlemsstaten upp-
visas före export av kulturföremål som omfattas 
av denna förordning. Detta gör det nödvändigt 
med en klar definition av tillämpningsområdet för 
sådana åtgärder och hur dessa ska genomföras. 
Tillämpningen av systemet bör vara så enkel och 
effektiv som möjligt.

(5) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
denna förordning bör antas i enlighet med rådets 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter.

(6) Med hänsyn till den betydande erfarenhet som 
medlemsstaternas myndigheter har genom 
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 515/97 
av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan 
medlemsstaternas administrativa myndigheter 
och om samarbete mellan dessa och kommis-
sionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
tull- och jordbrukslagstiftningen bör den förord-
ningen tillämpas i denna fråga.

(7) Bilaga I till denna förordning syftar till att klargöra 
de kategorier av kulturföremål som bör ges 
särskilt skydd i handeln med tredjeland, men 
är inte avsedd att inverka på medlemsstaternas 
definition av nationella skatter i betydelsen enligt 
artikel 30 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1
Definitioner
Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenhe-
ter enligt artikel 30 i fördraget ska termen kulturföre-
mål i denna förordning avse de föremål som anges i 
bilaga I.

Artikel 2
Exportlicens
1. Export av kulturföremål till länder utanför gemen-

skapens tullområde ska kräva uppvisande av en 
exportlicens.

2. Exportlicensen ska utfärdas på begäran av den 
berörda personen

 a) av en behörig myndighet i den medlemsstat 
inom vars territorium kulturföremålet i fråga 
 lagligen och definitivt befann sig den 1 januari 
1993,

 b) eller därefter, av en behörig myndighet i den 
medlemsstat inom vars territorium kulturföremålet 
befinner sig antingen efter lagligt och definitivt 
avsändande från en annan medlemsstat, eller 
efter import från tredjeland, eller efter återinförsel 
från tredjeland efter lagligt avsändande från en 
 medlemsstat till det landet.

 Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 får 
emellertid den medlemsstat som är behörig enligt 
punkt a eller b i första stycket avstå från att kräva 
exportlicens för de kulturföremål som specificeras 
i den första och andra strecksatsen i kategori A.1 i 
bilaga I, om de är av begränsat arkeologiskt eller 
vetenskapligt intresse och förutsatt att de inte 
kommer direkt från utgrävningar, från fynd eller 
från arkeologiska fyndplatser i en medlemsstat och 
att deras förekomst på marknaden är laglig.

 Exportlicens kan nekas enligt denna förordning 
om kulturföremålen i fråga omfattas av lagstiftning 
som skyddar nationella skatter av konstnärligt, 
historiskt eller arkeologiskt värde i den berörda 
 medlemsstaten.

 Om det är nödvändigt ska den myndighet som 
anges i b i första stycket ta kontakt med de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat från 
vilken kulturföremålet i fråga kom och särskilt de 
behöriga myndigheterna enligt rådets direktiv 

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 
18 december 2008 om export av kulturföremål
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93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande 
av kulturföremål som olagligen förts bort från en 
medlemsstats territorium.

3. Exportlicensen ska gälla inom hela gemenskapen.
4. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkter-

na 1, 2 och 3 är direkt export från gemenskapens 
tullområde av nationella skatter som har konstnär-
ligt, historiskt eller arkeologiskt värde men som 
inte är kulturföremål i denna förordnings mening 
underkastad den exporterande medlemsstatens 
nationella lagstiftning.

Artikel 3
Behöriga myndigheter
1.  Medlemsstaterna ska förse kommissionen med 

en förteckning över de myndigheter som har befo-
genhet att utfärda exporttillstånd för kulturföre-
mål.

2.  Kommissionen ska offentliggöra en förteckning 
över myndigheterna och varje ändring i denna 
förteckning i C-serien av Europeiska unionens 
officiella tidning.

Artikel 4
Uppvisande av licensen
Exportlicensen ska uppvisas som stöd för export-
anmälan i samband med tullformaliteterna vid den 
tullanstalt som är behörig att godta anmälan.

Artikel 5
Begränsning av behöriga tullanstalter
1.  Medlemsstaterna får begränsa antalet tullanstalter 

som är behöriga att handlägga ärenden om export 
av kulturföremål.

2.  Medlemsstater som använder sig av den möjlighet 
som ges i punkt 1 ska meddela kommissionen vilka 
tullanstalter som är behöriga.

 Kommissionen ska offentliggöra denna informa-
tion i C-serien av Europeiska unionens officiella 
tidning.

Artikel 6
Administrativt samarbete
För tillämpningen av denna förordning ska bestäm-
melserna i förordning (EG) nr 515/97 och särskilt 
bestämmelserna om sekretess för uppgifter gälla i 
tillämpliga delar.
Förutom det samarbete som föreskrivs i första styck-
et ska medlemsstaterna inom ramen för sina ömsesi-
diga förbindelser vidta alla nödvändiga åtgärder för 
att få till stånd samarbete mellan tullmyndigheterna 
och de behöriga myndigheter som avses i artikel 4 i 
direktiv 93/7/EEG.

Artikel 7
Tillämpningsföreskrifter
Beslut om de åtgärder som är nödvändiga för till-
lämpningen av denna förordning, särskilt de som gäl-
ler de formulär som ska användas (t.ex. modell och 
tekniska egenskaper), ska antas enligt det förfarande 
som avses i artikel 8.2.

Artikel 8
Kommitté
1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté.
2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 

och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Artikel 9
Påföljder
Medlemsstaterna ska fastställa påföljder för överträ-
delser av bestämmelserna i denna förordning och 
ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att dessa 
påföljder genomförs. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Artikel 10
Rapportering
1.  Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om 

de åtgärder som vidtagits enligt denna förordning.
 Kommissionen ska vidarebefordra denna informa-

tion till de andra medlemsstaterna.
2. Vart tredje år ska kommissionen framlägga en rap-

port till Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om tillämp-
ningen av denna förordning.

 Rådet ska på förslag från kommissionen vart tredje 
år se över och, när det är lämpligt, revidera de 
belopp som anges i bilaga I på grundval av de eko-
nomiska och monetära indextalen inom gemen-
skapen.

Artikel 11
Upphävande
Förordning (EEG) nr 3911/92, ändrad genom de för-
ordningar som är upptagna i bilaga II, ska upphöra 
att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska 
anses som hänvisningar till denna förordning och ska 
läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 12
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen 
efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och 
direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.
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1. Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från
 — utgrävningar och fynd på land eller under vatten 9705 00 00
 — arkeologiska fyndplatser 9706 00 00
 — arkeologiska samlingar

2. Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, 
 historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år 9705 00 00
  9706 00 00

3. Tavlor och målningar, andra än de i kategori 4 eller 5, som utförts helt för 
 hand, på vilket underlag och i vilket material som helst (1) 9701

4. Akvareller, gouacher och pasteller, som utförts helt för hand på vilket 
 underlag som helst (1)  9701

5. Mosaiker andra än de som är klassificerade i kategorierna 1 och 2 som 
 utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts 
 helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst (1)  6914
  9701

6. Originalgrafik, grafiska blad, silkscreentryck och litografier med deras 
 respektive matriser och originalaffischer (1)  Kapitel 49 
  9702 00 00
  8442 50 99

7. Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt 
 samma process som originalet (1) och som inte tillhör kategori 1 9703 00 00

8. Fotografier, film och negativ av dessa (1)  3704
  3705
  3706
  4911 91 80

9. Inkunabler och manuskript, inklusive kartor och partitur, enstaka 
 eller i samlingar (1) 9702 00 00
  9706 00 00
  4901 10 00
  4901 99 00
  4904 00 00
  4905 91 00
  4905 99 00
  4906 00 00

10. Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar 9705 00 00
  9706 00 00

Bilaga I
Kategorier av kulturföremål som omfattas av artikel 1
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11. Tryckta kartor som är äldre än 200 år 9706 00 00

12. Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, och av 
 vilket slag och på vilket underlag som helst 3704
  3705
  3706
  4901
  4906
  9705 00 00
  9706 00 00

13. a) Samlingar (2) och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska 
 eller anatomiska samlingar 9705 00 00
b) Samlingar (2) av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller 
 numismatiskt intresse 9705 00 00

14. Transportmedel som är äldre än 75 år 9705 00 00
  Kapitel 86–89

15. Andra antikviteter som inte ingår i kategorierna A.1A.14  
 a) mellan 50 och 100 år gamla
 leksaker, spel Kapitel 95
 glasföremål 7013
 guld- och silversmide 7114
 möbler Kapitel 94
 optiska, fotografiska och kinematografiska apparater Kapitel 90
 musikinstrument Kapitel 92
 ur, klockor och delar av sådana Kapitel 91
 träarbeten Kapitel 44
 keramiska föremål Kapitel 69
 gobelänger 5805 00 00
 mattor Kapitel 57
 tapeter 4814
 vapen Kapitel 93
 b) äldre än 100 år 9706 00 00

Kulturföremål i kategorierna A.1–A.15 omfattas av denna förordning bara om
deras värde motsvarar eller överstiger de ekonomiska gränsvärdena under B.
 
 B. Ekonomiska gränsvärden tillämpliga på vissa kategorier under A (i euro)

 VÄRDE:
 Oavsett värde
 — 1 (arkeologiska föremål)
 — 2 (delar från minnesmärken)
 — 9 (inkunabler och manuskript)
 — 12 (arkiv) 

 15 000
 — 5 (mosaiker och teckningar)
 — 6 (gravyrer)
 — 8 (fotografier)
 — 11 (tryckta kartor)
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 30 000
 — 4 (akvareller, gouacher och pasteller)

 50 000
 — 7 (statyer)
 — 10 (böcker)
 — 13 (samlingar)
 — 14 (transportmedel)
 — 15 (alla andra föremål)

 150 000
 — 3 (tavlor)

Bedömningen av om villkoren för ekonomiskt gränsvärde är uppfyllda måste göras 
när en ansökan om exportlicens lämnas in. Det ekonomiska värdet är det som 
kulturföremålet har i den medlemsstat som anges i artikel 2.2.

För de medlemsstater som inte har euro som valuta ska de värden som uttrycks i 
euro i bilaga I omräknas och uttryckas i nationell valuta till växelkursen av den 31 
december 2001 publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta 
motvärde i nationell valuta ska ses över vartannat år med början den 31 december 
2001. Motvärdet ska beräknas utifrån en genomsnittlig dagskurs för dessa valutor 
uttryckta i euro under 24 månader bakåt räknat från den sista augusti före den 31 
december då översynen utförs. Denna beräkningsmetod ska på  kommissionens 
förslag granskas av den rådgivande kommittén för kulturföremål, i princip två år 
efter det att den tillämpats för första gången. Vid varje översyn ska värden ut-
tryckta i euro och motvärden i nationell valuta regelbundet offentliggöras i  
Europeiska unionens officiella tidning under de första dagarna i november före 
den dag då översynen får verkan.

________________________________________
(1)  Som är äldre än 50 år och inte tillhör upphovsmannen.
(2)  Som det definieras av EG-domstolen i dess dom i mål 252/84 enligt följande: ”Samlarobjekt enligt nr 

97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. 

föremål som är relativt sällsynta och normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, som omsätts 

särskilt utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och som har högt värde.”
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Allmänna bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel 
till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits 
straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, 
gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

/…/

2 § Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från landet när 
den har förts över gränsen för svenskt territorium.

/…/

Straffbestämmelser m.m.

Smugglingsbrott
3 § Den som, i samband med införsel till landet av en vara som omfattas av ett särskilt 
föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel, uppsåtligen bryter mot förbudet eller 
villkoret genom att underlåta att anmäla varan till tullbehandling, döms för smuggling 
till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också den som, i samband med att en sådan 
vara förs in till landet, uppsåtligen lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller un-
derlåter att lämna föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov 
till fara för att införseln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret.

För smuggling döms också den som uppsåtligen 
1. från landet för ut en vara i strid med ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för 

utförsel eller efter utförseln förfogar över varan i strid med förbudet eller  villkoret,
2. under pågående tullbehandling förfogar över en vara som omfattas av ett särskilt 

föreskrivet förbud mot eller villkor för införsel och därigenom föranleder att inför-
seln fullföljs i strid med förbudet eller villkoret,

3. till landet för in eller från landet för ut en vara med stöd av ett tillstånd som för-
anletts av att någon lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven 
uppgift till en tillståndsmyndighet eller förfar på ett sådant sätt hos en tillstånds-
myndighet och därigenom föranleder att tillstånd meddelas och att varan förs in till 
eller ut från landet med stöd av tillståndet, eller

4. förfogar över en vara i strid med villkor som uppställts för eller i samband med 
varans införsel eller utförsel.

I det fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid införsel från eller 
utförsel till ett annat EU-land, gäller vad som anges i första och andra styckena angå-
ende tullbehandling i stället förfarande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogen-
heter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Lag (2016:275).

4 § Om ett brott som avses i 3 § är att anse som ringa, döms till penningböter.

5 § Om ett brott som avses i 3 § är att anse som grovt, döms för grov smuggling till 
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen 
ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, 
om gärningen med hänsyn till omständigheterna kring införseln, utförseln eller 
förfogandet varit av särskilt farlig art eller om gärningen annars inneburit en allvarlig 
kränkning av ett betydande samhällsintresse.

/…/

Utdrag ur Lag (2000:1225) om straff för smuggling
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7 § Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som avses i 3 eller 6 §, döms för 
olovlig införsel eller olovlig utförsel till böter eller fängelse i högst två år.

För olovlig införsel eller olovlig utförsel döms också den som av grov oaktsamhet 
1. i samband med utförsel från landet av en vara underlåter att anmäla varan till 

tullbehandling, lämnar oriktig uppgift vid tullbehandling eller underlåter att lämna 
föreskriven uppgift vid tullbehandling och därigenom ger upphov till fara för att 
sådant förbud eller villkor som avses i 3 § tredje stycket 1 eller den bestämmelsen 
tillsammans med 6 § överträds, eller

2. lämnar oriktig uppgift eller underlåter att lämna föreskriven uppgift i samband med 
ansökan om sådant tillstånd som avses i 3 § tredje stycket 3 eller den bestämmelsen 
tillsammans med 6 § och därigenom ger upphov till fara för att varan förs in eller ut 
med stöd av detta tillstånd.

I de fall bestämmelserna om tullbehandling inte är tillämpliga vid utförsel till ett annat 
EU-land, gäller vad som anges i andra stycket 1 angående tullbehandling i stället för-
farande enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 
annat land inom Europeiska unionen.
Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.

/…/

Olovlig befattning med smuggelgods
12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvär-
var, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål 
för brott enligt 3-11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller 
fängelse i högst två år. Gärningen skall inte medföra ansvar, om den är ringa med 
hänsyn till befattningen, omständigheterna kring denna, egendomens beskaffenhet 
och värde samt övriga omständigheter.

Om gärningsmannen inte inser men har skälig anledning att anta att varan varit före-
mål för brott, döms till böter. Om gärningen är ringa, skall den inte medföra ansvar.
Ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas ut, om gärningen är belagd 
med straff i 1 § första stycket 1, 3 eller 4 narkotikastrafflagen (1968:64) eller i 3 a § 
 narkotikastrafflagen jämförd med dessa bestämmelser.

13 § Om brott som avses i 12 § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olov-
lig befattning med smuggelgods till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om gärningen 
ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, 
om gärningen avsett befattning med varor som varit föremål för brott varigenom tull, 
annan skatt eller avgift till mycket betydande belopp har undandragits det allmänna 
eller felaktigt återbetalats eller tillgodoräknats någon eller om gärningen annars varit 
av särskilt farlig art.

14 § För försök till smuggling, grov smuggling, narkotikasmuggling, ringa narkotika-
smuggling, grov narkotikasmuggling, synnerligen grov narkotikasmuggling, tullbrott, 
grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med smuggelgods samt för förberedelse 
eller stämpling till grov smuggling, narkotikasmuggling, grov narkotikasmuggling, 
synnerligen grov narkotikasmuggling, grovt tullbrott eller grov olovlig befattning med 
smuggelgods döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för 
förberedelse till ringa narkotikasmuggling. Lag (2016:489).

/…/
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Förverkande
16 § Om det inte är uppenbart oskäligt, skall följande egendom förklaras förverkad: 
1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller en sådan varas värde,
2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott enligt 

denna lag, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna 
lag.

En vara som avses i första stycket 1 eller en särskild rätt till varan får inte förklaras för-
verkad, om varan eller rättigheten efter brottet förvärvats av någon som inte haft vet-
skap om eller skälig anledning till antagande om egendomens samband med brottet. 
Vid förverkande enligt första stycket 1 av en vara gäller inte bestämmelserna i 36  kap. 
5  § första och andra styckena brottsbalken om hos vem förverkande får ske.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Tullverkets befogenheter vid införsel eller 
utförsel över Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (EU-land).

/…/

3 § Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor: 

/…/

 7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

/…/

4 § Den som för in en vara från ett annat EU-land till Sverige ska anmäla varan till 
Tullverket om varan omfattas av ett förbud mot införsel eller ett villkor för införsel 
som inte är uppfyllt eller om varan förs in med stöd av ett tillstånd som meddelats på 
grund av en oriktig uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift. En sådan anmälan 
ska göras också av den som för ut en vara från Sverige till ett annat EU-land om varan 
omfattas av ett förbud mot utförsel eller ett villkor för utförsel som inte är uppfyllt 
eller om varan förs ut med stöd av ett tillstånd som meddelats på grund av en oriktig 
uppgift eller en utelämnad föreskriven uppgift.

Anmälan enligt första stycket ska göras utan dröjsmål till närmaste bemannade 
tullkontor. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Tullverket får meddela 
närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten enligt första och andra styckena. Lag 
(2016:269).

Utdrag ur Lag (1996:701) om Tullverkets 
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett 
annat land inom Europeiska unionen
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