
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 kommer sådana 
kostnader att få bäras av den som begärt flyttningen.

Fordonet är uppställt på följande plats: Fordonets reg.nr: 

Fordonet har varit uppställt där sedan: Fordon (Märke) 

Försök har gjorts att underrätta ägaren sedan minst en månad. 
Första försök gjordes: 

Datum:  Dokumentation på försök till underrättelse ska bifogas. 
Bedömning av fordonets värde:

☐ Fordonsvrak (Värde 0:-)      Fordonet har ett värde: (om möjligt uppskatta):    ________________  kronor 

Övriga anmärkningar om fordonets skick: 

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

Namnförtydligande Företag/organisation: Organisations eller personnr: 

Telefonnr: Adress: Postadress: 

Telefonnr mobil: E-post:

Miljö och samhällsbyggnad
523 86 ULRICEHAMN 
trafikogata@ulricehamn.se 
0321-59 50 00

Begäran om flyttning av fordon från 
tomtmark
Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (LFF 1982:129)

När din begäran om flyttning av fordon från tomtmark har kommit till kommunen blir det en allmän handling 
som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna begäran. 
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om vad begäran avser. Anledningen är 
att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är allmänt 
intresse.

På kommunens webbsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du exempelvis vill 
radera, rätta, invända, eller begära registerutdrag av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter till 
kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/
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