Kulturrådets författningssamling
ISSN 0347-8548

Riksantikvarieämbetets föreskrifter
om utmärkning av kulturegendom

KRFS 2022:1
Utkom från trycket
den 17 juli 2022

beslutade den 9 juni 2022
Riksantikvarieämbetet föreskriver med stöd av 25 § andra stycket totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) följande.
1 § I denna författning finns föreskrifter om de förberedelser som behövs
för att utmärka sådan kulturegendom som inte står under särskilt skydd enligt
Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd för kulturegendom i händelse
av väpnad konflikt jämte tilläggsprotokoll (SÖ 1985:7).
2 § Länsstyrelsen ska göra ett urval av den kulturegendom som ska märkas
ut. Före det slutliga urvalet ska länsstyrelsen bereda den som äger egendomen,
den som förvaltar egendomen och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig över
utmärkningen.
Länsstyrelsen ska ge in en elektronisk förteckning över urvalet av kultur
egendom till Försvarsmakten. Förteckningen ska innehålla de geografiska
koordinaterna och en kort beskrivning av egendomen.
3 § Utmärkning av kulturegendom genom användning av kännetecken enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten får ske först efter det att Riksantikvarieämbetet har meddelat
tillstånd enligt 20 a § 4 totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12).
4 § Länsstyrelsen ska låta tillverka det antal skyltar som behövs för utmärkningen. Skyltarna ska vara av beständigt material och kunna sättas upp väl
synliga på eller bredvid egendomen.
5 § En skylt ska visa det kännetecken som anges i 2 § 7 lagen (2014:812) om
skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten. Märket ska
vara 15 cm högt och 10 cm brett och vara placerat över texten Kulturegendom
skyddad enligt 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt.
6 § Efter att Riksantikvarieämbetet beviljat tillstånd enligt 4 § bestämmer
länsstyrelsen om hur utmärkningen i övrigt ska genomföras.
7 § När länsstyrelsen har märkt ut viss kulturegendom ska myndigheten
skicka in en aktuell förteckning över egendomen till Försvarsmakten. Det ska
ske elektroniskt med uppgift om de geografiska koordinaterna. Förteckningen
ska innehålla en kort beskrivning av egendomen.
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1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 augusti 2022.
2. Genom föreskifterna upphävs Riksantikvarieämbetets föreskrifter om
Länsstyrelsens åtgärder för att utmärka viss kulturegendom enligt 1954 års
Haagkonvention om skydd för kulturföremål i händelse av väpnad konflikt
(KRFS 1997:1).
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På Riksantikvarieämbetets vägnar
SUSANNE THEDÉEN						
Maria Barkin
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