
Datum för utskrift

Uppmaning att flytta fordon: 

Enligt vägtrafikregistret är ni ägare till fordonet med  

Registreringsnummer _____________ av fabrikatet _________________ 

Då ni olovligen parkerat på vår tomtmark ber vi er att snarast flytta ert 
fordon. 

Dock senast år_______ månad____ dag____ 

Från adress: 

Anträffande datum samt tid _____________________ 

Ventilkontroll 1 (Ventilkontroll är det juridiska beviset för att fordonet inte 
har flyttat på sig och innebär att man kontrollerar hur luftventilen i däcket 
står efter klockan och noterar/ dokumenterar detta): 

Om fordonet står kvar efter angivet datum så kommer vi att kontakta 
Hallsbergs kommun för vidare handläggning i ärendet. 

Kostnader som uppstår i samband med detta kommer att faktureras till er 
som ägare av fordonet. 

Vid frågor kontakta undertecknad 
Kontaktuppgifter: 
Kontaktperson 
E-post
Telefonnummer

Vänster fram Höger fram 

Vänster bak Höger bak 

Fordonsägarens namn 
Adress 
Postnummer samt postort 
Ev. land  
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Obs Information till tomtmarksägaren som inte skickas med i brevet. 
 
Vrak: 
Kan fordonet klassas som vrak: ringa värde samt är övergivet, kontakta 
Hallsbergs kommun direkt för snabbare handläggning.  
 

LKOP- Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering: 
Fordonet skall ha utfärdats med minst 3st max 5st kontrollavgifter med 
ventilkontroll på samtliga samt att det ska ha gått minst 7 (sju) dagar efter 
att första kontrollavgiften med ventilkontroll utfärdats. 
 
Därefter e-postar (se uppgifter nedan) ni in en beställning med era 
faktureringsuppgifter, referens, adressen där fordonet påträffats, 
anträffandedatum samt två stycken ventilkontroller. En ventilkontroll vid 
anträffandet och en ventilkontroll innan ärendet skickas till kommunen  
 
Oreglerad tomtmark: 
Fordonet skall få minst 30dagar på sig att flytta sitt fordon från det datum 
ni postat brevet och ni inte fått tag på ägaren. Får man kontakt med ägaren 
så räcker det att vänta i 7 dygn innan ärendet kan handläggas av 
kommunen.  

När tiden gått ut och ni önskar handräckning e-postar ni in en beställning 
tillsammans med brevet till ägaren, era faktureringsuppgifter, referens, 
adressen där fordonet påträffats, anträffandedatum samt två stycken 
ventilkontroller. En ventilkontroll vid anträffandet och en ventilkontroll 
innan ärendet skickas till kommunen, alla kostnader faktureras 
tomtmarksägaren. 
 
Ventilkontroll innan ärendet skickas in till kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilkontroll 2: Datum samt tid: ______________ 

VF  HF  

VB HB  
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