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Remiss av Riksantikvarieämbetets rapport Översyn av
regelverket om kulturföremål
Tullverket är positivt till de föreslagna ändringarna av bestämmelserna om
utförsel av kulturföremål enligt 5 kap. kulturmiljölagen (1988:950) och
kulturmiljöförordningen (1988:1188). Tullverket delar Riksantikvarieämbetets
uppfattning att ett offentligt nationellt register för sådana föremål som fått
avslag på inlämnad utförselansökan underlättar och möjliggör en övervakning
av att gällande beslut respekteras.
Rapporten stannar vid att ett nytt register bör uppträttas och lämnar inte förslag
på tillsynsmyndighet. Ett avslag på en ansökan om utförsel av vissa äldre
kulturföremål innebär enligt gällande lag ett ytterst begränsat skydd eftersom
staten inte har någon övervakning av att meddelat avslag respekteras
långsiktigt. Tullverket noterar att man under nulägesbeskrivning och
problembild i rapporten nämner att det skulle kunna ske genom till exempel
instruktioner för Tullverket. Även om det således inte formulerats något
förslag i denna del vill Tullverket nämna följande.
En förutsättning för att en adekvat övervakning av föremål med stor betydelse
för det nationella kulturarvet fungerar är att informationen om meddelade
avslag är lättillgänglig och strukturerad. För att kontrollera en vara mot ett
dylikt register fordras för Tullverkets vidkommande att varan också deklarerats
korrekt gällande varukod och förfarandekod. Även om Tullverket har vissa
befogenheter på inre gräns upprättas inga tulldeklarationer för handel inom EU
vilket försvårar selekteringen för Tullverket.
En eventuell instruktion för Tullverket gällande verkets uppdrag kanske inte
ger den tillsyn och effektiva kontroll man vill ha för utförsel av kulturföremål
eftersom kontroll kanske också måste ske inne i landet.
Tullverket är intresserade av den fortsatta beredningen och medverkar gärna.
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Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektören
Therese Mattsson (beslutande) och verksjuristen Petra Reinl (föredragande).
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