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Blå volvo utan reg.nr. på fastighet Östra Fors 3:42
Efter inkommen störningsanmälan har Miljönämnden påträffat fordon på fastigheten
Östra Fors 3:42, skogsvägen 9B i Malungs fors. Miljökontoret inspekterade fordonet
(se bild 1 och 2) den 13 juli 2016. Fordonet saknar reg.nr. Inget chassinr kunde
finnas under inspektionen. Fordonet är av model Volvo 850 och med färgen blå.
Fordonet är beläget på en parkering vid ett bostadshus, med insyn för utomstående.
Fordonet är i dagsläget märkt med en röd lapp som informerar att Milkökontoret
kommer att skrota bilen, om den inte flyttas innan den 18 augusti 2016. Detta då
Miljökontoret bedömer att bilen, i det nuvarande skicket, är placerat på en plats med
insyn, vilket upplevs som störande.
Bild 1. Aktuellt fordon

Bild 2. Aktuellt fordon

Innan beslut om flyttning av
fordon fattas av Miljönämnden
ges ägaren till fordonet möjlighet
att själv ta hand om fordonet.
Ni uppmanas att snarast avlägsna
nedanstående fordon samt delar
eller tillhörigheter som kan ha
hamnat utanför.
Fordonet ska flyttas senast den
18 augusti 2016.
Om fordonet flyttas från platsen kommer Miljönämnden inte fatta beslut om flytt av
fordon. Om fordon tas omhand av fordonsägaren meddela gärna Miljökontoret om detta.
Om fordonet inte flyttas kommer Miljönämnden fatta beslut om flytt av fordon.
Chassinummer kommer i samband med skrotning försöka att identifieras. Enligt 67 §§ Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall tillfaller fordonsvrak som
har flyttats omedelbart kommunen eller staten. Ägaren av ett fordon som har
flyttats är skyldig att ersätta kostnaden för flytten och de övriga åtgärder som
vidtagits med stöd av lagen.
Laghänvisningar
Enligt 2-3 §§ Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall kan en kommunal
myndighet flytta fordon när det behövs för ordningen, säkerheten i trafiken, av
naturvårdsskäl eller om det rör sig om ett fordonsvrak.
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