Begäran om flyttning av fordon från tomtmark
Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129) kan tomtägare begära flyttning av fordon.
1.

Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i
1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt 3 § samma
lag, kan flyttning ske.

2.

Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd
efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan
fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter
det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Ägaren av ett fordon som har flyttats med stöd av denna lag är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de
övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen. Vid flyttning enligt punkt 1 och 2 ovan kan sådana kostnader
komma att få bäras av den som begärt flyttningen

Om fordonet
Fordonet är uppställt på följande plats

Fordonets reg.nr

Fordonet har varit uppställt sedan (Datum)

Fordon (Märke)

Bedömning av fordonets värde
Fordonsvrak (0kr)

□

□ Fordonet har ett värde (om möjligt uppskatta)_______________ kr

Bifoga gärna bilder.
Övriga anmärkningar om fordonets skick

Försök ska ha gjorts att underrätta ägaren under minst en månad.
Dokumentation på försök till underrättelse ska bifogas.
Första försöket gjordes

Datum

Markägarens uppgifter/fakturaadress
Namn

Företag/Organisation

Person- eller organisationsnummer

Referensnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Jag godkänner att kostnader som uppkommer i samband med flytt av fordon enligt ovan kommer att belasta mig.
Namnteckning

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

Blanketten skickas till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress förvaltning
Brunnshusgatan 4

Fa x
0611-34 81 11

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se

