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Dokumenttyp: Skrivelse

Datum: 2015-10-26

Tjänsteställe: Miljökontoret
Handläggare: Sissela Collman
E-postadress: sissela.collman@malung-salen.se
Telefonnr: 0280-183 92
Diarienr: 2015-0757-2

Volvo 740 lämnad på fastighet Husom 4:16
Miljönämnden har påträffat ett fordonsvrak på fastigheten Husom 4:16. Miljökontoret
inspekterade fordonet (se bild 1) den 23 oktober 2015. Delar av registreringsnummer
saknas och chassinummer återfanns inte vid inspektionstillfället.
Bild 1. Aktuellt fordonsvrak

Fordonsvrak
Miljökontoret anser att fordonet ska klassas
som ett fordonsvrak och ska därmed tas om
hand genom bortforsling och skrotning.
Innan beslut om fordonsvrak 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 20 november 2015.
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. Om
chassinummer identifieras kan fordonsägare bestämmas. Enligt 6-7 §§ 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.

Definition av fordon och plats
Biltyp: Volvo 740
Registreringsnummer: ? ? E 761
Chassinummer: Okänt
Övergiven vid: Ånäsvägen, Tandsjövägen (i närhet till Hässjön)
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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.
Om fordonet räknas som ett fordonsvrak skall det skrotas. Fordonsägaren är
skyldig att ersätta kostnader för flyttning och de övriga åtgärder som vidtas.
Enligt 6-7 §§ 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 flyttningen och de
övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Vid frågor kontakta nedanstående handläggare.

MILJÖKONTORET

Sissela Collman
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

