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Skrotbilar
Sedan 2007 gäller nya regler för skrotning av bilar. Producentansvar
för tillverkade och importörer har tillkommit och producenterna har
därför tillsammans med Bil Sweden skapat BilRetur. Det nya
producentansvaret innebär att du som bilägare kan skrota din bil på
två olika sätt.

Lämna bilen kostnadsfritt på ett
av BilReturs mottagningsställen
Det kostar ingenting att lämna bilen på ett av
BilReturs mottagningsställen. Däremot kan en mindre
summa behöva betalas om bilskroten ska hämta din
bil. Denna summa varierar beroende på
transportsträckans längd. Om väsentliga delar, t.ex.
motor eller växellåda saknas på bilen kan
mottagningsstället begära en skälig ersättning.
Mottagningsställena bildar tillsammans
bilproducenternas mottagningssystem, BilRetur. Ditt
närmaste mottagningsställe finner du på deras
hemsida, se länk på baksidan.

Lämna bilen till en bilskrot som
inte ingår i BilRetur
De bildemonteringsföretag som inte ingår i
bilproducenternas mottagningssystem kan ta betalt för
sina tjänster, det gäller även för hämtning av
skrotbilen. Ju längre avstånd till bilskroten, desto
högre kostnad.

När du lämnar din bil på
mottagningsstället
Följande råd ges när du ska lämna in din skrotade bil
på ett mottagningsställe:

• Ta med dig legitimation och bilen
registreringsbevis (den gula delen).

Följande anläggningar finns i
Härnösands närområde
• Ådalens bildemontering
• Sundsvalls bildemontering
• Svartviks bildemontering
• Albin och Herberts Bildemontering AB i Nyland

Skrotbilar som är övergivna
Kommunen har ansvar för att forsla bort skrotbilar
som står på kommunal mark. Det kan vara gator,
parkeringsplatser, parker m.m.
Kommunen debiterar fordonsägaren.
Ett övergivet fordon kan bli stående under en längre
tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med
ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan
fordonet kan flyttas bort.
Om en bil står på vägar som Trafikverket har ansvar
för är det Trafikverket som ansvarar för att bilen
kommer bort.
Finns det övergivna bilar på privat mark vänder du
dig till fastighetsägaren. Vid ett övergivet fordon på
samfällighet eller bostadsrättsföreningsmark vänder
du dig till deras styrelse.

• Fullmakt krävs om någon annan lämnar in din bil
• Kräv ett kvitto på att ägandet av bilen har övergått
till mottagningsstället.

Samhällsförvaltningen
Besöksadress: Johannesbergshuset, Brunnshusgatan 4
Postadress: Härnösands kommun, 871 80 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 00 Fax: 0611-34 81 11 E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Sida 2

FAKTABLAD nr 20

Lagstiftning
Vid inkomna klagomål till samhällsförvaltningen på
skrotbilar och även ostädade tomter på privat mark
gäller följande lagstiftning:

Plan och bygglagen
Enligt 15 kap 8 § ska en tomt hållas i vårdat skick och
skötas så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer.

Mer information
Här blir du av med din skrotbil:
BilRetur – mottagningssystem för
skrotbilar
www.bilretur.se

Enligt 15 kap 16 § ska i fråga om vård och skötsel av
en tomt i skälig utsträckning också tillämpas på
allmänna platser och på områden för andra
anläggningar än byggnader.

Miljöbalken
Enligt 15 kap 30 § får du inte skräpa ner utomhus på
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
Bestämmelsen riktar sig till alla, även fastighetsägare
och oavsett om det sker i naturen eller inom bebyggda
områden.

Lagen om flyttning av fordon
Kommunens beslut om flyttning av fordon tas i
enlighet med Lagen om flyttning av fordon och
Förordningen om flyttning av fordon. Enligt 15 kap
16 § ska i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt
15 § i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna
platser och på områden för andra anläggningar än
byggnader.

Skrotbilar är farligt avfall
I avfallsförordningen definieras vad som räknas som
farligt avfall, och dit hör även skrotbilar. Skrotbilar
innehåller farliga komponenter och vätskor. En
skrotbil räknas som farligt avfall tills den är dränerad
på vätskor och andra farliga komponenter. Skrotbilen
måste därför tas omhand som farligt avfall vilket
endast får göras av en auktoriserad bilskrotare.
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