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Rutiner för begäran om flyttning av fordon på tomtmark 

Gatuavdelningen är ansvarig för fordonsflyttning inom Strömstads 

Kommun. 

Beslut om verkställande av fordonsflyttning på tomtmark utförs av 

Gatuavdelningen. Utredning avseende fordon uppställda på tomtmark, 

värdering av fordonsvrak samt verkställande av beslut om fordonsflyttning 

utförs på Gatuavdelningens uppdrag av entreprenör. 

Begäran om fordonsflyttning skall göras direkt till Gatuavdelningen 
Begäran om fordonsflyttning görs av markägaren eller av den entreprenör för 

parkeringsövervakning som markägaren anlitar. I första hand skall ägaren av ett 

flyttat fordon betala Gatuavdelningens kostnader för flyttningen. Den som begär 

att ett fordon skall flyttas skall dock förbinda sig att svara för kostnaderna om 

inte ägaren för fordonet gör det. 

Grunder för att beslut skall tas av Gatuavdelningen när det gäller flyttning av 

fordon på tomtmark framgår i lag (1982:129) och förordningen (1982:198) om 

flyttning av fordon. 

I korthet avser det: 

• Fordon som minst sju dygn varit uppställt i strid med föreskrift om

stannande och parkering som avses i lagen (1984:318) om

kontrollavgift vid olovlig parkering.

Utmärkning på platsen skall vara med vägmärken enligt VMF på det

sätt Vägverkets/Trafikverkets föreskrifter anger.

• Fordon som är fordonsvrak (fordon som anses övergivna och

uppenbarligen har ringa eller inget värde).

• Fordon som mot en markägares vilja ställs upp på dennes mark.

Markägaren måste underrätta fordonsägaren om att uppställningen är oönskad 

och uppmana denne att själv flytta fordonet. Flyttning kan tidigast ske en månad 

efter att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren. 
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Begäran om fordonsflyttning görs via fax, mail eller brev till: 

Strömstads Kommun 

Tekniska förvaltningen 

Gatuavdelningen 

Prästängsvägen 30

452 34 Strömstad 

Tel: 0526- 190 00 

Fax: 0526-194 31 

Mail: tn@stromstad.se 

På blanketten ska så fullständiga uppgifter som möjligt anges, detta för att 

Gatuavdelningen omgående skall kunna verkställa fordonsflyttning om grund för 

beslut om flyttning av fordon finns. 

På blanketten bör uppgift om ventilkontroller, utfärdade kontrollavgifter, 

kontakter med fordonsägare och övrigt av vikt framgå. 

Beställning från markägare kan inte handläggas om inte organisationsnummer 

och/eller underskrift från behörig företrädare för markägaren saknas. 

Kontakta Gatuavdelningen om Du har några frågor om rutiner m.m. när det gäller 

fordonsflyttning. 
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