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HØRING - UTKAST TIL ENDRINGER I KULTURMINNELOVEN 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til Kirke- og kulturdepartementets høringsbrev datert 24. 
september 2003 om endringer i kulturminneloven. 
 
Direktoratet ga i sitt brev til Finansdepartementet av 14. april 2000, sin fulle tilslutning til 
forespørsel om ratifikasjon av UNESCO’s konvensjon om tiltak for å forby og forhindre ulovlig 
import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander. 
 
Den foreslåtte lovendringen i kulturminneloven gjelder gjennomføringen av denne konvensjonen. 
 
Vi støtter Kultur- og kirkedepartementets forslag til lovtekst og har ingen merknader til selve 
lovteksten. 
 
Når det gjelder forslag til ny § 23 f, fremgår at det skal utarbeides forskrifter med tanke på 
gjennomføringen av inn- og utførselsforbudet. Vi mener det kan være hensiktsmessig om Toll- og 
avgiftsdirektoratet blir trukket med i arbeidet med forskriften på et tidlig tidspunkt, siden det er 
Tollvesenet som skal gjennomføre mye av det praktiske arbeidet i forbindelse med inn- og 
utførselsforbudet. Det går bl.a. ikke fram av lovteksten at Tollvesenet er pålagt noen 
kontrolloppgaver. Det bemerkes også at varespekteret med hensyn til hva som anses som 
kulturgjenstander er svært omfattende, noe som vanskeliggjør Tollvesenets muligheter til å utføre 
en effektiv kontroll på dette området. Dette bør om mulig klargjøres i en forskrift.  
 
På side 9 i høringsbrevet fremgår at det ikke skal beregnes toll eller andre avgifter på stjålne 
kulturgjenstander som tilbakeleveres, jf. artikkel 7 bokstav b i UNESCO-konvensjonen. Dette toll- 
og avgiftsfritaket anses dekket av eksisterende fritaksregler for norske eller tidligere fortollede varer 
som gjeninnføres i uforandret stand.       
 
UNESCO-konvensjonen artikkel 14 fastslår at statene skal sørge for å ha et tilstrekkelig budsjett. 
Kontroll med inn- og utførsel av kulturminner krever både kompetanse og ressurser. Vi ser av 
høringsnotatet side 8 at man legger opp til at kontroll skal foretas som en del at Tollvesenets 
normale stikkprøvekontroll. Det gjøres oppmerksom på at Tollvesenet normalt ikke lenger baserer  
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seg på ordinære stikkprøvekontroller. I dag legger man opp kontroller mer målrettet. For fremtiden 
bør man kunne innarbeide gode rutiner mellom etatene i forbindelse med oppgavegjennomgangen 
av restriksjonsbelagte varer som direktoratet for tiden arbeider med. Dersom man som følge av 
tiltredelse av konvensjonen ønsker en økt fokus på inn- og utførselsforbudet, bør den 
ressursmessige delen av dette drøftes nærmere med Finansdepartementet.    
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Anita Graff 
underdirektør 
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 seniorrådgiver 


