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                                 Oslo, 30. januar 2009 
 
 
HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM UTFØRSEL OG INNFØRSEL AV 
KULTURGJENSTANDER 
 
 
LMK har følgende merknad til sak om ”Endring av forskrift om utførsel og innførsel av 
Kulturgjenstander”. 
 
LMK ber om at ”deler og tilbehør” ikke innlemmes i forslagets tekst. LMK og Amcar 
med sine til sammen nær 70.000 medlemmer kan ikke se den kulturhistoriske 
tilknytningen til et tannhjul, en forgasser eller en bolt, selv om disse er produsert før år 
1950. Delene og tilbehøret er masseproduserte gjenstander uten annen tilknytning til 
Norge enn at de er importert, og befinner seg her. De kan således i meget liten 
utstrekning, isolert fra de kjøretøy de en gang var eller kunne være en del av, anses som 
tilknyttet norsk industri- eller kulturhistorie.  
 
LMK må kunne forsvare overfor sine medlemmer viktigheten av å ha et forbud mot fri 
utførsel av gjenstander fra før 1950.  
 
Vi er enig i lovens hovedprinsipper, og kan forsvare kontroll av utførsel av 
motorkjøretøy, men å innlemme deler og tilbehør i samme bestemmelse er et unødig 
byråkratisk tiltak som vi hverken kan forklare eller forsvare. 
 
Å pålegge eiere av veterankjøretøy å søke om eksporttillatelse for deler som tas med til 
markeder i våre naboland eller som søkes byttet i andre viktige deler vil bety at 
kulturhistorisk viktige kjøretøy vil bli meget vanskelige å restaurere, både hjemme og ute. 
Vi – og våre medlemmer - ser slik virksomhet som en meget viktig kulturhistorisk 
utveksling over landegrensene.  
 
Til sist en kommentar på arbeidsgruppens merkelige og irrelevante 
argumentasjon i pkt 10 i brev av 12.12.2008: 
”Dersom det ikke er søkeplikt for permanent utførsel av slike deler, vil man kunne få 
situasjoner der biler demonteres for så å føres ut for salg uten at det er søkt om 
utførselstillatelse for hele bilen. Vedtaksmyndigheten vil da ikke ha noen mulighet for å 
kontrollere om historisk viktige kjøretøyer blir eksportert ut av landet i deler.” 
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LMK kjenner ikke til slike tilfeller i moderne tid, og vil gjerne ha disse 
tilfeller dokumentert mht reelle hendelser med domfellelse for at dette 
argumentet i det hele tatt skal kunne tillegges vekt. Argumentasjonen har 
ifølge de hendelser som man kjenner til like stor verdi som om man i 
forbindelse med en høring om luftfart og sikkerhet ville vært nødt til å lese 
følgende: 
 
”Dersom det for personer i Norge ikke er et generelt forbud mot opphold utendørs, vil man 
kunne få situasjoner der fly faller ned i hodet på disse personer.” 
 
 
Med vennlig hilsen 
for LMK  
 

 
 

Tom T. Græger 
Daglig leder LMK 
 
 
 


