
Information från MHRF ang förvaring av fordon 

Diskussion pågår just nu internt inom MHRF om förvaring av fordon. MHRF har bevarandet 

av fordonen i fokus och det är olyckligt att enskilda fordon och fordonsdelar 

destrueras/förstörs p g a tillämpning av gällande miljölagstiftning. 

Först och främst hänvisar MHRF till den information, två dokument, som de lagt ut på sin 

hemsida om förvaring av fordon. Information hittar ni 

här http://www.mhrf.se/MHRFs_guide_%20forvaring_av_historiska_fordon Materialet 

kommer att uppdateras när det gäller det ärende som beskrivs från Strömsunds kommun där 

kommunen fick backa på fem av sex krav när ärendet överklagades till Länsstyrelsen.   

MHRF har under ett antal år följt ett antal fall där fordonsägare blivit kontaktade av 

kommunen med anledning av att det antingen ser osnyggt ut på en fastighet och/eller att 

kommunen anser att det finns en miljömässig risk med att fordonen står uppställda = risk för 

läckage. För att vara tydlig och undvika missförstånd så ser MHRF generellt inte den risken. 

Vad MHRF har gjort är att ta del av det material som finns i ett ärende och i något fall gett 

rekommendationer. Dessa syftar i första hand till att ge fordonsägaren tid att agera. Det 

handlar då oftast om överklagan till länsstyrelsen p g a oprecisa eller oskäliga krav från 

kommunen. Därmed kan det finnas en möjlighet för fordonsägaren att rädda sina fordon. 

MHRF har ingen möjlighet eller rätt juridisk kompetes att gå in som en part i dessa ärenden. 

MHRFs roll är att i dialog med våra myndigheter få till ett rimligt agerande från kommunerna i 

de enskilda ärendena. 

MHRF har också mycket aktivt bearbetat Naturvårdsverket, dels med stor framgång för 

något år sedan när det gäller bilskrotningsförordnigen och också senare när det gäller 

finansieringsalternativ för kommunernas kostnader vid omhändertagandet av övergivna 

fordon. 

MHRF kan inte agera i de enskilda fallen men har god nytta av vad som sker ute i landet och 

givetvis gör vi det bästa var gång för att bistå klubben i dess arbete för sina medlemmar. 

Till våra medlemmar inom Norrlands motorhistoriker som blir kontaktade av kommunen, 

rekommenderar vi att ni kontaktar föreningen direkt, alternativt någon av de andra MHRF- 

anslutna klubbarna/föreningarna som ni är medlem i. NMH kan inte ansvara för ärendet men 

vi vill gärna få vetskap om det. Mer information tas vid kontakten med berörd medlem.  

 

http://www.mhrf.se/MHRFs_guide_%20forvaring_av_historiska_fordon

