
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I detta informationsblad finns det sammanställt vem som är 
ansvarig för fordonvrak och övergivna bilar, hur du kontaktar 
vederbörande, allmän info om fordonsvrak samt hur du kan gå 
till väga i olika fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Framtagen av Malung-Sälens kommun, miljökontoret, 2017. 

Fordonsvrak 
- vems är 
ansvaret? 0  

0 
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• Ett fordonsvrak eller skrotbil är alltid ägarens ansvar! 

• Det är olagligt att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.  

• Om Miljökontoret konstaterar att fordonet utgör nedskräpning och/eller medfört skada på miljön är 
miljökontoret skyldig att anmäla misstanke om miljöbrott till polis/åklagare. 

•  Fordonsägare har ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning. 

• Se till att skrota ditt fordon! 

Är du fordonsägare? 

• Prata med din granne/fordonsägaren i första hand. 

• Om en fastighetsägare har fordon på sin fastighet gäller Plan- och bygglagen 8:15: ”en tomt ska hållas i 
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. 

• Kontakt ska då tas med Stadsbyggnadskontoret, på e-post stadsbyggnadskontoret@malung-salen.se 

• Om fordonen skulle utgöra en fara för miljön,  exempelvis läcka olja, kopplas Miljökontoret in i ärendet.  

Är du granne till en fastighet med många fordon? 

• Försök få tag i fordonsägaren i första hand. 

• Får du inte tag i fordonsägaren, ta kontakt med polisen som handlägger ärendet i enlighet med; 
Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. 

• Kontakta polisen på telefon 114 14, be om att få prata med ansvarig person i polisområdet som 
handlägger fordonsfrågor. 

Är du en privat markägare med okända fordon på din fastighet? 

• Kontakta polisen på telefonnummer 114 14. 

Har du observerat fordon som utgör hinder eller fara för trafiken? 

• Kontakta Trafikverket, som ansvarar för övergivna fordon längs allmänna vägar, kundtjänst: +46771-
921 921  

• Trafikverket handlägger ärendet, är det akut kan fordonet flyttas inom en timme. Annars ges alltid 
fordonsägaren en chans att flytta fordonet själv.  

Har du observerat fordonsvrak på allmänna vägar 

• Kontakta Miljökontoret om det rör sig om ett fordonsvrak (bilen är i dåligt skick och utgör en risk för 
miljön, är övergivet & har lågt värde). Du fyller då i en störningsamälan gällande fordonsvrak. Antingen 
laddar du ned den på Malung-Sälens kommuns hemsida eller hör av dig på telefon 0280-18390 eller 
mailar miljokontoret@malung-salen.se så skickar vi den till dig.  

• Kontakta Service- & teknikförvaltningen (gata/park) om det rör sig om fordon som har ett värde och är i 
gott skick på kommunal mark, i Malungs centrum (inom stadsplan) samt centrumparkeringen i Sälen. 
Kontakt kan ske via E-post: gatapark@malung-salen.se eller via telefon: 0280-181 00.  

Har du observerat ett fordonsvrak på kommunal mark? 

• Försök ta kontakt med fordonsägaren i första hand. 

• Om du inte får tag i fordonsägaren ska du ta kontakt med fastighetsägaren. Är du osäker på vem som 
äger fastigheten kan du alltid be om hjälp av Lantmäteriet på telefon 077-163 63 63.  

• Fastighetsägaren får i sin tur försöka kontakta fordonsägaren, för att sedan kontakta polisen. Se ovan.    

Har du observerat ett fordonsvrak på en skogsväg? 

• Kontakta skyndsamt Miljökontoret för att fylla i störningsanmälan angående fordonsvrak som läcker 
olja eller utgör en fara för miljön. Kontaktuppgifter finns ovan. 

 

Fordonsvrak som läcker olja etc. 

 


