PROTOKOLL

Myndighet

enl lagen (1982:129),LFF, och förordningen (1982:198),
FFF. om flyttning av fordon i vissa fall

Registreringsnummer Nation

Fordonsslag

Datum

Diarienr

Fabrikat

Årsmodell Chassi/motornr, färg

Plats

Datum

Flyttning påkallas enligt punkt (se baksidan):

Är fordonet anmält stulet ?

Ja

Nej

Ej kontrollerat

Klockslag

Finns fordonsrelaterade skulder?

Ja

Nej

Ej kontrollerat

Flyttningsåtgärden påkallad av (myndighetens namn och dess företrädare)
Fordonets ägare (namn, adress, telefon) om denne är känd eller uppgifter härom erhållits
Ange i förekommande fall vem som hindrades
Fordonets värde

Värderingskostnad

Protokollförarens underskrift

Datum

Värderingsmannens underskrift

Värderingsmannens adress

Beslut Fordonet ska flyttas p g a ovan angiven orsak. Detta beslut kan inte överklagas
Fordonet ska flyttas till:
lämplig närliggande plats
Beslutet skall verkställas

särskild uppställningsplats, adress:
Verkställes av
tidigast 4:e vardagen

omedelbart
Myndighetens underskrift

efter anmaning

Kommunen

Trafikverket

………………………..…..

Expeditionsåtgärder
Åtgärd
Verkställighet
Uppmaning fäst på fordon
Uppm per post till ford.äg
Polisen för kännedom
Hittegods för åtgärd
Fordonet flyttat av ägaren
Verkställighetsbeslut återk
Beslut till ford.äg/uthyrare
Kungörelse hos myndigh
Kronofogden underrättad
Anteckningar
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Datum

Signatur

Åtgärd
Kungörelse tillgänglig
Fordon utlämnat
Fordonet skrotat
Fordonet sålt
Trafikregistret underrätt.
Faktura skickad

Faktura betald
Ärendet avfört
Kronofogden hämtat ford

Datum

Signatur

Uppgifter rörande fordon som bedöms vara fordonsvrak
Fordonets allmänna skick:
Sönder-

Kollisions-

Mindre gott

Utan an-

skadat

skick

märkning

Karosseri

rostat
Sönder

Kollisions-

Mindre gott

Utan an-

Ram, axlar

rostade

skadade

skick

märkning

Saknas

……………………………..…

Delvis

Motor

Glasrutor

……………………….………

demonterad
Samtliga

Delvis

krossade

krossade

… stycken
Hjul och däck

saknas

Färdbelysning

eller delvis

…. stycken

……………………………………………………………………………….………………….
Utan anmärkning
Slitna

punkterade

Saknas helt

Vandali-

Helt eller
delvis krossad
Hårt

Slitna
Utan anmärkning

Mindre gott
skick
Mindre gott

Inredning
serad
sliten
skick
Övriga anmärkningar beträffande fordonets skick, fordonet låst eller inte etc.

…………………..

………………………………..

Utan anmärkning

……………………………….

Utan anmärkning

……………………………….

Speciella föremål som stadigvarande brukas i fordonet exv fast installerad extra utrustning, verktyg, reservdelar, reservdunk,
klädsel och liknande tillbehör
Föremål i fordonet som inte är att anse som tillbehör till detta (=hittegods)
Ungefärligt värde kr

Underskrift, namnförtydligande och titel

Kompletterande uppgifter (från föregående sida)

Kostnadsspecifikation

Transport av fordon………………………………………………………………………………………………….…….
Undanskaffande/skrotning av fordonsvrak och ev förvaring i avvaktan på detta …..…
Förvaring och tillsyn på särskild uppställningsplats…………………………………………………….…
Värdering av fordon ………………………………………………………………………………………………………
Kungörelse om flyttning av fordon …………………………………………………………………………………

………………….….
……………….…….
……………………..
………….………….
……………….…….

Summa kronor

Flyttningen påkallad enl förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, om fordonet är:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21

uppställt på en sådan plats eller på sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs (2 § 1 st 1.)
felaktigt uppställt och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg (2 § 1 st 2a.)
felaktigt uppställt och det finns stor risk att fara uppstår (2 § 1 st 2b.)
felaktigt uppställt och varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn (2 § 1 st 2c.)
felaktigt uppställt och enligt uppgift i vägtrafikregistret belagt med körförbud enligt fordonsförordningen (2 § 1 st 3a.)
felaktigt uppställt och det för fordonet enligt vägtrafikregistret gäller brukandeförbud enligt lagen om vägtrafikregister eller
fordonsskattelagen(2§1 st 3b.)
felaktigt uppställt och är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen och enligt vägtrafikregistret saknas föreskriven trafikförsäkring (2
§ 1 st 3c.)
felaktigt uppställt och ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på platsen (2 § 1 st 3d.)
felaktigt uppställt och det för uppställningen åberopats ett ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad eller ett sådant som hos polisen
anmälts stulet eller förlorat (2 § 1 st 3e.)
felaktigt uppställt på en parkeringsplats som är reserverad för personer med P-tillstånd för rörelsehindrade (2 § 1 st 4a.)
felaktigt uppställt i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m fl (2 § 1 st 4b.)
felaktigt uppställt på en hållplats (2 § 1 st 4c.)
felaktigt uppställt på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (2 § 1 st 4d.)
felaktigt uppställt på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält (2 § 1 st 4e.)
uppställt utan att på- eller avstigning sker på en plats där det gäller förbud att stanna eller parkera fordon annat än för på- eller avlastning
av gods (2§1st5.)
uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än
parkering av fordonet (2 § 1 st 6.)
ett fordonsvrak (2 § 1 st 7.)
felaktigt uppställt på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 § tredje stycket TrF.
Felaktigt uppställt och fordonets registrerade ägare har skulder för obetalda felparkeringsavgifter (2 § 1 st 3f.)

Flyttningen påkallad enl lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, om fordonet är
19
20

felaktigt uppställt enligt LKOP och varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju dygn (2 § 2 st.)
uppställt på tomtmark som inte är reglerad och varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju dygn (2§ 3 st)
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