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Värna det motorhistoriska
kulturarvet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att återkomma med ett förslag
som tillåter seriös hobbyverksamhet med veteranbilar.

Motivering
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten ”Uttjänta
bilar och miljön” (juni 2011) där man presenterar förslag om hur omhändertagande av uttjänta bilar och bildelar kan förbättras samt hur man kan komma
åt problemet med illegala bilskrotar.
Ett problem med rapporten är att den inte alls tar hänsyn till eller tar upp
gränsdragningen gentemot den hobbyverksamhet som många ägnar sig åt när
de restaurerar äldre bilar. Bland åtgärderna finns förslag som i värsta fall
skulle kunna innebära att det kan bli brottsligt att ta emot och demontera en
bil för att kunna återanvända reservdelar. Anledningen är att kommunerna
idag inte kan skilja på yrkesmässig verksamhet och ren hobbyverksamhet.
Den motorhistoriska hobbyn är en stor folkrörelse. Bara Motorhistoriska
Riksförbundet har ca 100 000 medlemmar. Genom att ta hand om bilar i högst
varierande skick och restaurera dem blir bilarna återanvända. Ibland behöver
man använda sig av så kallade reservdelsbilar för att få tag på reservdelar. Det
som inte går att återanvända lämnas in till en bilskrot. Därmed kan enskilda
fordon helt upphöra att existera men har å andra sidan bidragit till att ett eller
flera andra fordon kan bevaras. Det är naivt att tro att den vanliga bilskrotningsbranschen skulle kunna göra detta arbete. Den är mer lämpad för att
förse bruksfordon med begagnade delar.
Idag görs en omfattande kulturgärning av alla entusiaster som bevarar
äldre fordon. För oss är detta en viktig del av kulturarvet som därmed kan
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föras vidare till framtida generationer. Om Naturvårdsverkets förslag blir
lagstiftning hotas inte bara restaureringen av motorhistoriska bilar utan också
dokumentegenskap.
andra delar av den seriösa motorhobbyn som amatörbyggda bilar, custom,
Hot Rods, folkrace, rallykross, rally, banrace m.m.
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