
Prislista registrering, passutfärdande & ägarbyten 2022
Alla priser i SEK inklusive moms

Artikel Pris Paketavg.

Hästdjur för avel och produktion

Pass - Okänd härstamning/Ersättande pass (hästens identitet kan inte styrkas) 1 500 kr        

Pass - Korsning med betäckningsrapport, inkommen under födelseåret 750 kr           

Pass - Korsning med betäckningsrapport, inkommen efter födelseåret 1 000 kr        

Pass - Övriga korsningar 1 400 kr        

Pass - Duplikatpass hästar med okänd härstamning samt korsningar 1 000 kr        

Utbyte av registreringsbevis mot pass 1 000 kr        

Icke EU-godkänd ID-handling - Utfärdande av EU-Pass 1 400 kr        

Komplettering livsmedelssidor 500 kr           

Renrasig häst som SH är AO för:

Pass - Komplett ansökan med betäckningsrapport, inkommen under födelseåret 650 kr           enl avtal

Pass - Komplett ansökan med betäckningsrapport, inkommen efter födelseåret 1 000 kr        enl avtal

Pass - Duplikatpass renrasig häst där SH är AO 1 000 kr        

Utbyte av registreringsbevis mot pass 1 000 kr        enl avtal

Häst införd i register som ska föras in i stambok 200 kr           enl avtal

Häst registrerad enligt minimikrav som ska föras in i stambok 650 kr           enl avtal

Komplettering livsmedelssidor 500 kr           

Tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering enligt minimikrav 650 kr           

Tilläggsregistrering införande i register 800 kr           

Tilläggsregistrering inkl. införande i stambok för häst där SH är AO 650 kr           enl avtal

Tilläggsregistrering, häst kommer åter till landet 50 kr              

Häst registrerad enligt minimikrav som ska föras in i register 800 kr           

Provisorisk handling 100 kr           

Komplettering livsmedelssidor 500 kr           

Övrigt

Kompletterings -och påminnelseavgift (per tillfälle) 200 kr           

Införande av härstamning i pass efter DNA-typning 500 kr           

Ändring i pass där fel är begånget av SH, inkommet efter angiven reklamationstid (6 månader) 500 kr           

Annonsavgift dödande av originalhandling 100 kr           

Ägarbyte 310 kr           

Förkommet ägarbevis, registrerad ägare önskar nytt 250 kr           

Nytt ägarbevis i samband med uppdatering av signalementsuppgifter (valack, färg mm) 100 kr           

Ändring/uppdatering av signalementsbeskrivning i pass och databas 150 kr           

Uppdatering av kastrationsuppgifter, livsmedelsanvändning mm i pass och databas 50 kr              

Ändring av efternamn och/eller adressuppgifter på ägarhandling och i databas 250 kr           

Tillägg av delägare på ägarhandling och i databas 250 kr           

Handläggningsavgift kontakt utländsk organisation för duplikatpass 200 kr           

För samtliga försändelser innehållande pass tillkommer REK-kostnaden enligt postens portotabell


