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ANSÖKNINGSBLANKETT                                      
Ansökan om tillstånd till utförsel 
av äldre kulturföremål 
                                                                                                                 

                                                          L  RAÄ dnr                                                                        L   Tillståndsmyndighetens dnr 
 

1. Sökande eller sökandes ombud/representant (anvisningar och upplysningar, se längst bak)  
Obs. Använd senaste blankettversionen   = obligatorisk uppgift 

1.1 Namn 
      

1.2 Person- eller organisationsnummer 
      

1.3 E-postadress 
      

1.4 Utdelningsadress 
      

1.5 Postnummer 
      

1.6 Postort 
      

1.7 Land 
      

1.8 Telefon-/Mobilnummer 
      

2. Mottagare av föremålet(en) 

2.1 Namn 
      

2.2 Utdelningsadress 
      

2.3 Postnummer 
       

2.4 Postort 
      

2.5 Land 
      

3. Föremålets(ens) ägare (om annan än sökande) 

3.1 Namn 
      

3.2 Utdelningsadress 
      

3.3 Postnummer 
      

3.4 Postort 
      

3.5 Land 
      

4. Typ av utförsel 

 Definitiv                              Tillfällig      
Om tillfällig, när beräknas föremålet vara återfört till Sverige                                   20     -     -      

5. Anledning till ansökan (se även fält 7 för bifogande av handlingar) 

 Arv 

 Köp 

 Bodelning 

 Försäljning    

 Testamente             

 Utställning 

 Flytt 

 Övrigt (ange anledning)      

BESLUT 
Detta beslut har fattats med stöd av kulturmiljölagen (1988:950) 

5 kap.     10 §      11 §           Datum  20        -        -    
Utfärdande myndighet  
 
 
 

 

Tillstånd till utförsel ges enligt ansökan. 
Tillståndet gäller i ett år från dagen för beslutet. 

Underskrift  
 
 

Namnförtydligande 
 

 

 Föremålet(en) är inte tillståndspliktigt(a) 
och behöver inget utförseltillstånd 

http://www.raa.se/
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6. Uppgifter om kulturföremålet(en) (om detta utrymme är otillräckligt kan du fortsätta på en eller flera 
kompletterande sidor, se fält 10) 

6.1 Föremålskategori 

      

 

Om ansökan gäller en möbel, spegel, ljuskrona, lykta, armatur, 
teknisk modell, textil eller ett mekaniskt ur, musikinstrument, 
vetenskapligt instrument, träföremål, föremål av keramik, glas, 
sten, ben, metall eller bärnsten ange även  

Geografiskt ursprung/tillverkningsland  

      

6.2 Titel/Benämning/Ämne 

       

6.3 Antal/Kvantitet 

      

6.4 Mått 

      

6.6 Upphovsman/Proveniens/Bibliografisk beskrivning  

      

  

 

 

 

 

 

6.5 Material/Framställningsteknik 

      

6.7 Datering/Epok/Stilbeteckning 

      

6.8    Inköpt på auktion Auktionsföretag 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktionens namn 

      

Föremålets auktionsnummer 

      

 

6.9 Aktuellt värde (SEK) 

      

 
7. Bifogade handlingar 

 Fotografi (se vidare fält 9) 

 Förteckning (om samling av föremål) 

 Låneavtal utställning/Beslut om utlån 

 Handling som styrker föremålets värde 

 Bibliografi/Katalog 

 

 Handling som styrker föremålets proveniens 

 Testamente/Bouppteckning (endast vid arv) 

 Tillstånd enl. KML 4 kap. 9 § (gäller endast kyrkliga inventarier) 

 Flyttning till utlandet, Anmälan till Skatteverket  

 Övrig handling (ange vad) 

      

8. Ansökan 

Sökanden bekräftar att ansökan är fullständig och korrekt samt innehåller alla relevanta uppgifter om det(de) 
aktuella föremålet(en). Sökanden är medveten om att ett beviljat utförseltillstånd endast gäller under de 
förutsättningar som lämnats i ansökan och att ett tillstånd som grundas på felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
således inte är gällande. 

 Ort och datum  

      

Underskrift Namnförtydligande 
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9. Fotografi(er) av kulturföremålet(en) (minst 9 x 12 cm) 
Fotografiet bör vara i färg och hålla hög kvalitet samt avbilda föremålet i sin helhet 
 

 
10. Kompletterande sidor 

Denna sida åtföljs av       kompletterande sidor 
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