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Frågor och svar om fordonsflytt
Vad är fordonsflytt?
Fordonsflytt innebär att man flyttar ett stannat eller parkerat fordon som står i strid med
gällande bestämmelser.

Vad räknas som fordon?
Som fordon räknas varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar
eller liknande och som huvudsakligen är byggd för färd på marken på annat sätt än på
skenor.

Vem får flytta ett fordon?
Enligt gällande lagstiftning är det Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen som får
flytta fordon. Kronofogden kan i vissa fall besluta om flytt. Räknas det som fordonsvrak då
kan bara kommunen eller Trafikverket flytta det.

Var ska jag vända mig om jag vill anmäla en skrotbil?
Du ska vända dig till markägaren eller väghållaren på den mark eller väg som skrotbilen står
på. Om du vill anmäla en skrotbil som står på kommunens mark kan du använda formuläret
nedan. Anmälan om fordonsvrak

Vad kostar det om mitt fordon blir flyttat?
För att se kostnader för fordonsflytt klicka på länken Kostnader för fordonsflytt

Kan jag på egen hand flytta ett fordon som står på min mark?
Nej, som privatperson kan man bli skyldig till ett brott som heter egenmäktigt förfarande
om man flyttar ett fordon som man inte äger. Fordonsflytt är myndighetsutövning och får
endast utföras av kommunen, polisen eller Trafikverket.

Jag har anmält en skrotbil i området där jag bor varför flyttas
den inte på en gång?
Skicket på ett fordon innebär inte per automatik att det är övergivet. Det kan exempelvis
vara en vandaliserad bil och ägaren inte är medveten om det. För att det ska räknas som
fordonsvrak måste dessa tre kriterier uppfyllas (1982:129 Lagen om flyttning av fordon):
x
x
x

Fordonet är i väldigt dåligt skick.
Fordonet är övergivet.
Det finns inget eller väldigt lågt värde på fordonet

När kan ett fordon flyttas på en gång?
Om fordonet är uppställt i strid med gällande bestämmelser. Till exempel:
x
x
x
x

Det utgör hinder eller trafikfara
Det hindrar så inte vägunderhåll kan genomföras.
Fordonets ägare har obetalda parkeringsanmärkningar som överstiger 5000kr.
Fordonet står i ändamålsplats exempelvis parkeringsplats som kräver tillstånd, lastzon,
hållplats etc.

Vilken lagstiftning gäller vid fordonsflytt?
Följande lagar reglerar flyttning av fordon:
x
x
x

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Rikspolisstyrelsens allmänna råd FAP 640-1 - RPSFS 2012 25 om flyttning av fordon

