Stockholm den 6 mars 2014
Historiska
Utskottet

Förnyelse av HTP-handling
FIA har beslutat att en förnyelse av HTP-handlingarna skall ske med början av 2014 och ny
HTP-handling skall utfärdas för alla historiska bilar. Den nya handlingen består av 26 sidor
(den nuvarande består av 13 sidor) och syftet med den nya handlingen är att säkerställa bilarnas historiska identitet genom att många fler fotografier skall finna i HTP-handlingen.
Den nya handlingen kommer att ha en giltighetstid av 5 år och skall därefter förnyas.

Nationell HTP-handling
Historiska Utskottet har beslutat att införa en Nationell HTP-handling som ett alternativ för de
som inte avser att tävla utanför Sveriges gränser och som tillsvidare inte kommer att ha en
begränsad giltighetstid. Kostnaden för den Nationell HTP-handlingen kommer att vara 1 500
SEK och innefattar en besiktning av bilen med främsta koncentration på säkerhetsdetaljer
som, skyddsbur, bränsletank, säkerhetsbälten, stolar samt att fotografierna överensstämmer
med det aktuella utseendet på bilens alla punkter.
Se publicerat dokument: Förnyelse av FIA Internationelle HTP.
Erik Uppsäll
Ordförande

Förnyelse av FIA Internationella HTP.
En förnyelse av den internationella HTP kommer att ske, med början av 2014. FIA har beslutat
att denna förnyelse skall ske vart 5e år. Med denna internationella HTP, tidigare ändrad från 13
sidor till 26 sidor, vill FIA ge tekniker och andra funktionärer en större möjlighet att bedöma en
tävlingsbils riktighet.
Vid förnyelse skall bilen ombesiktigas och det nya HTP formuläret skall användas samt skickas
in till FIA för godkännande via SBF, enligt samma procedur som tidigare. Rabatten för
förnyelse beräknas efter när handlingen på det nya formuläret kommit till FIA.
Giltighetstider för HTP handling
Handlingar utförda före 2010 gäller tom 2014-12-31
Handlingar utförda under 2010 gäller tom 2015-12-31
Handlingar utförda under 2011 gäller tom 2016-12-31
O.s.v.
FIA Rabatt
FIA HTP handling utfärdad före 2010 (FIA-nr: 20000–31335) utgår 2014-12-31.
FIA erbjuder 50 % rabatt på FIA-avgiften till den som förnyar FIA HTP handling före 2014-09-30. Den
nya handlingen gäller till 31 dec 2020. Kostnad; se SBF, s avgiftslista.
FIA HTP handling utfärdad under 2010 (FIA-nr: 31336–32996) utgår 2015-12-31.
FIA erbjuder 50 % rabatt på FIA-avgiften till den som förnyar FIA HTP handling före 2014-09-30.
FIA erbjuder 20 % rabatt på FIA avgiften till den som förnyar handlingen mellan 2014-10-01 och 201509-30.
Den nya handlingen gäller till 31 dec 2020. Kostnad; se SBF, s avgiftslista.
FIA HTP handling utfärdad under 2011 (FIA-nr: 32997–34096) utgår 2016-12-31.
FIA erbjuder 50 % rabatt vid förnyelse under giltighetstiden.
Den nya handlingen gäller efter det datum som står på handlingens 1:a sida. Kostnad; se SBF, s
avgiftslista.
Efter giltighetstiden ges ingen rabatt.
Förnyelse till Nationell HTP
För dem som anser att en ny internationell HTP kostar för mycket, har HU och förbundsstyrelsen gjort
en överenskommelse. Man kan istället för en internationell HTP kvitterar ut en nationell HTP för en
kostnad av 1500:- under förutsättning att detta endast gäller i samband med en förnyelse av den tidigare
internationella HTP-handlingen. Vid förnyelse från en internationell HTP till en nationell HTP skall
bilen alltid besiktigas. Besiktningen av bilen kommer att ske bland annat ur säkerhetssynpunkt, t.ex.
skyddsbur, tekniska felaktigheter samt eventuellt fel färg på fotona, mot gällande HTP. Kostnader finns
publicerade i 2014 års avgiftslista, se SBF hemsida.
Tag gärna kontakt med närmaste Historisk Reg. Besiktare/Tekniker, samt beakta att handläggningstiden
kan bli lång beroende på omfattningen av ansökningar.
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