
KUNDINFORMATION 
 
HÄSTPASS TILL REDAN REGISTRERAD HÄST. 

För att Din häst skall få hästpass måste du skicka in följande: 

- Registreringsbeviset i original (Hästen måste vara registrerad hos 
ARAB). Kontrollera att du står som ägare på registreringsbeviset. I annat fall skall 
du bifoga något som styrker att du är ägare t ex köpeavtal. Se även Ägarbyte. 

- En signalementsbeskrivning utförd av en godkänd ID- kontrollant. Godkända 
ID- kontrollanter finner du på www.svehast.se . För arabiska fullblod och 
arabkorsningar går det bra med samtliga kategorier. Signalementsbeskrivningen 
utförs på särskilt formulär som ID-kontrollanten har. OBS! Anlita endast godkänd ID- 
kontrollant. Godkända färger för arabiskt fullblod framgår av Accepterade 
färger. V v redovisa det för ID-kontrollanten. OM ID-kontrollanten vill förtydliga färgen
på något annat sätt får detta anges som anmärkning. Eventuell ändring av i 
registreringsbeviset angiven färg görs utan särskild kostnad i samband med 
utfärdande av pass. Signalementsbeskrivnngen skall ingå i passet och det är viktigt 
att Du kontrollerar att den är korrekt utförd. Felaktiga id-kontroller skickas tillbaka till 
hästägaren som då måste kontakta id-kontrollanten för korrigering. 

- Chipmärkningsrapport, kuvert med tagel och en extra streckkod att sättas in i 
passet. Välj en ID-kontrollant som även får chipmärka din häst så får du detta gjort 
samtidigt och till lägre kostnad än om chipmärkningen görs för sig. Chipmärkning är 
obligatoriskt för hästpass sedan den 1 juli 2009. 

Samtidigt som du skickar in passansökan skall du betala in passavgiften, se nedan, 
till ARABs plusgiro 498 26 55-5 eller bankgiro 5651-7139. Vid betalning: ange 
hästens namn och registreringsnummer. 
OBS! ARAB behandlar inte din ansökan förrän passavgiften inkommit till ARAB.

När allt är klart får du ett pass som alltid skall följa hästen, samt återfår 
registreringsbeviset som utgör ditt ägarbevis och som alltid skall skickas in till ARAB 
vid ägarbyte. 

Avgifter 
 
Passavgift 450 kr. 
 
OBS! Påminnelse om saknade handlingar skickas 1 gång, därefter avslutas 
ärendet. Om ärendet avslutas sker ingen återbetalning av inbetalade avgifter och ny 
ansökan måste göras innan pass kan utfärdas. 
 
Om påminnelse gjorts och ärende sedan fullföljs (handlingar kompletta och fakturan 
betalts) kommer för varje påminnelse debiteras 100 kr samt kommer utfärdat pass 
och registreringsbevis att skickas mot postförskott till en extra kostnad om 
påminnelseavgifterna + 100 kr. 
 
OBS! Vid särskilt komplicerade ärenden, typ försvunna handlingar, saknade 
ägarbyten, tvister mellan säljare och köpare etc tillkommer avgifter för extraordinärt 
sekretariatsarbete enligt prislistan. 




