Handledning beträffande: Intyg avseende historiska fordon som
är i, eller uppbyggt till, originalutförande.
OBS. Kontakta först transportstyrelsen Örebro när det gäller ursprungskontroller
eller besiktningsföretaget om det gäller en registreringsbesiktning.
Om du ska ansöka om ursprungskontroll hittar du blanketter och information på
deras hemsida www.transportstyrelsen.se eller ringer dem på tel: 0771-14 15 16.
Du kan inte beställa tid hos besiktningsföretaget innan Transportstyrelsen har
färdigbehandlat din ansökan. För fordon som är förregistrerade behöver du inte
kontakta Transportstyrelsen utan kan beställa tid direkt hos besiktningsföretaget.
Kontakta Transportstyrelsen
Innan Du får ett beslut från Transportstyrelsen kan de be dig komplettera din
ansökan på olika sätt. Det kan t.ex. vara att ett intyg från Motorhistoriska
Riksförbundet
OBS att detta inte alltid är nödvändigt med ett intyg från MHRF. Kolla därför alltid
först med Transportstyrelsen vad de vill ha från just dig.
• MHRF:s intyg är giltigt i sex månader från utfärdandedatum.
• När du får ett positivt beslut från Transportstyrelsen kan du beställa tid för en
registreringsbesiktning.
• Det kan vara klokt att du i förväg talar med stationen om ditt fordon och vilka
krav som ställs.
Intyg från MHRF
Du hittar anvisningar och blankett på mhrf.se eller så beställer du den från via
kansli@mhrf.se.
OBS, Intyget som MHRF utfärdar avser endast fordon som är 30 år eller äldre och
är i originalutförande, bevarat eller renoverat. MHRF utfärdar inte
ursprungsintyg om fordonet inte är komplett, i delar eller under pågående
renovering. Om MHRF inte kan utfärda intyg får du ett meddelande om detta.
När du fyller i ansökan
Gör det noggrant, utelämna inga uppgifter. Lämna en tydlig historik över fordonet
och hur du har renoverat det. Intressant är också hur du anskaffat eventuellt saknade
delar. Ju tydligare du är desto snabbare kan intyget färdigställas. Saknas viktig
information kan utredningen inte påbörjas.
Sänd med kopior av alla relevanta dokument
Kopiera och sänd med eventuella besiktningsinstrument, kvitton, fakturor,
leveransbesked, intyg - alla de dokument som du anser vara viktiga.
OBS! Sänd inga original, endast kopior på de dokument du vill åberopa.
Sänd ansökan med foton och eventuella dokument till MHRF:s kansli
Sänd in ansökan i original till MHRF:s kansli. Glöm inte att ta en kopia för eget
behov. Kontrollera att du har undertecknat ansökan.
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Tag färgfoton på ditt fordon
Bilderna ska vara detaljrika färgfoton, ca 10 x 15 cm. Digitala bilder skall vara av
hög kvalitet och utskrivna på arkivbeständigt fotopapper. Utredningen kan inte
påbörjas om bilderna inte håller tillräcklig kvalitet. Bilderna ska visa fordonet
enligt följande:
• chassinummer (eller motsvarande) och om möjligt motornummer
• hela fordonet rakt fram- och bakifrån
• hela fordonets vänstra och högra sida
• motorutrymmet från två håll (motorn för mc)
• interiör med instrumentering och sittplatser (samt styre och tank för mc)
• detaljer som är karakteristiska för fordonstypen
• övriga bilder som bedöms vara av intresse för utredningen.
Avgift
Faktura skickas när intyget är klart
Avgift from 20180701

Medlem*

Icke Medlem

Grundavgift intyg **

800 kronor

2000 kronor

Avgift vid utredning ***

700 kronor

1750 kronor

Totalt vid utredning

1500 kronor

3750 kronor

*) Medlem i MHRF-ansluten förening
**) Intyg utfärdat baserat på de uppgifter som fordonsägaren lämnat
***) Utredning avser antingen gällande svensk lag, förordning eller föreskrift vid en
given tidpunkt eller utredning kring det enskilda fordonet och dess historia när
fordonsägaren saknar uppgifter om fordonet t ex , dess ursprung, identitet, utrustning
eller historik och där MHRF gör omfattande efterforskning.
Avgiften faktureras.

Handläggningstid
Från det att ett komplett underlag inkommit till MHRF:s kansli tar det normalt
mellan 4-6 veckor innan du har intyget. Det kan dock ta betydligt längre tid om
MHRF måste göra efterforskningar och under semesterperioder.
Måste fordonet inspekteras av MHRF:s representant?
Många utredningar kräver ingen inspektion av fordonet. Om MHRF inte kan yttra
sig utan att fordonet granskats närmare, sänds ansökan och foton till en av MHRF
auktoriserad person så nära dig som möjligt. Denne tar sedan kontakt med dig för
ett möte.
Sökanden svarar för eventuella kostnader som kan uppstå för att MHRF:s
representant ska kunna granska fordonet. Milersättning tas ut vid resa med eget
fordon.
Yttrande och intyg
Intyg skickas till ägaren således ej direkt till Transportstyrelsen.
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