
 
Bild: Tobias Wallström | Protesterar. Bilentusiasten Rune Larsson hoppas att Naturvårdsverkets förslag stoppas. 

Kan drabbas av nya bilförbudet 
GOTLAND/FASTLAND Naturvårdsverket har lämnat ett förslag 
till regeringen som kan medföra att det blir förbjudet för 
privatpersoner att plocka isär gamla bilar. Förslaget möter nu 
protester och på Gotlands veteranbilklubb är man oroliga. 
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- Det är ett hot mot gammalfordonshobbyn om det blir på det viset, säger Rune 
Larsson, ordförande i Gotlands veteranbilklubb. 

Det var för två år sedan som Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att se 
över hur omhändertagandet av skrotbilar sköts i dag och förra året lämnade de sin 
rapport. 

De föreslog ändringar i lagstiftningen som medför att bara godkända bilskrotar får 
ta hand om gamla bilar. Det kommer därmed inte att vara tillåtet för 
hobbymekare att ha en gammal bil stående för reservdelars skull. 

- Vi kommer inte att få tag i reservdelarna som vi behöver, för de bilar som skrotas 
är ju borta. Det hotar en bit av vår historia, vårt rullande museum, säger Rune 
Larsson. 



Gotlands veteranbilklubb är medlem i Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, som 
arbetar aktivt mot förslaget. Rickard Elgán, Gotlands representant i MHRFs 
styrelse är förvånad över att förbundet aldrig kontaktats för ett utlåtande. Nu har 
de på eget initiativ framfört förbundets ståndpunkt till förslaget och Rickard Elgán 
hoppas att deras invändningar tas på allvar. 

 
"Katastrof" 
- Det skulle vara katastrof för all kreativ fordonsutövning, oavsett vad du sysslar 
med, folkrace eller veteranbilar. Allt skulle kriminaliseras. Vi hoppas att det inte 
blir verklighet, säger han. 
Hans Wrådhe är chef för sektionen för avfall och kemikalier på Naturvårdsverket, 
och han berättar att han fått åtskilliga samtal under sommaren med protester från 
berörda. Han säger också att Naturvårdsverket inte vill att regleringarna ska 
drabba hobbyverksamhet. 

- Ska vi vara självkritiska så kunde vi ha varit ännu tydligare med det i rapporten, 
säger Hans Wrådhe. 

Rickard Elgán på MHRF håller inte med om att Naturvårdsverket skulle ha 
uppmärksammat att förslaget kan bli ett hinder för veteransamlare. 

 
Starkt stöd 
- Ingenstans i utredningen står det att man ska skilja mellan hobbyverksamhet och 
annan verksamhet, säger han. 
MHRF har märkt av ett starkt stöd från privatpersoner som engagerar sig i frågan. 
På sin hemsida lyfter de fram en Facebookgrupp med över 14 600 medlemmar 
som motsätter sig Naturvårdsverkets förslag. Förbundets engagemang har gett lite 
utdelning och i dag förs en dialog mellan MHRF och miljödepartementet, som är 
den avdelning på regeringskansliet som behandlar frågan. Förslaget är under 
utredning och det är för tidigt att säga när det kommer ett beslut, berättar 
Carlotta Broman på miljödepartementet. 


