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STORA UTSKOTTETS BETANKJ\NDE nr 41/1982-83 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 
lanclskapslag om skydd för kulturhistoriskt 

värdefulla föremål. 

Stora utskottet, som i ärendet mottagit kulturutskottets betänkande nr 19/ 

1982-83, har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta kulturutskottets 

betänkande förutom i 11 § där utskottet vidtagit en ändring, vilket framgår 

nedan. 

Detaljmotivering. 
U· Ledamoten s.-0.Lindfors har anmält avvikande åsikt angående tillstånds
plikt för sådana föremål som ingår i en persons bohag, då personen i fråga 

flyttar från landskapet. Ledamoten Lindfors omfattar framställningens lag

text i detta avseende där klart framgår att här avsedda föremål får föras 

ut ur landskapet utan tillstånd. 

10 § 2 morn. Utskottet har noterat ett skrivfel som torde rättas av justerings

utskottet: ordet "förbruten" bör utbytas mot "förbrutet". 

11 §. Kulturutskottets formulering av denna paragraf kunde möjligen tolkas sn, 

att landskapsstyrelsen också skulle svara för kostnader som uppstår då ärende 
enligt denna lag handläggs vid annan myndighet, t.ex. vid besvär. Paragrafen 

har därför förtydligats så att den gäller endast kostnader när tillstånds

ansökningar handläggs, exempelvis arvode för sakkunnigutlåtanden. Givetvis 

skall också landskapsstyrelsens tillståndsresolutioner ges utan stämpelskatt. 

De kostnader som uppkorruner i anledning av 7 §,när landskapsstyrelsen låter 

granska, kopiera och fotografera föremål skall landskapet självfallet svara 

för. Detta framgår även av paragrafens motivering i framställningen. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i framställ

ningen ingående lagförslaget i enlighet med 

kulturutskottets betänkande, dock så att 11 

§ får följande lydelse: 
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11 §. 

Landskapet svarar för alla kostnader som föranleds av tillståndsprövnin_g 

enligt denna lag . 

.M:lriehanm den 30 augusti 1983. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf. Häggblom, v.ordf. K.Jansson, ledamöt. Berg, 

Blomqvist, Helling, Holmberg, S.-0. Lindfors och Oberg. 


