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Kommundirektörens beslut § 96/28.10.2021

Beslut om skrotning av skrotfordon
Bakgrund
Den 7.6.2021 inkom en anmälan till Geta kommun om ett skrotfordon,
JMBSNC12AJU400410. Vid första inspektionen (10.6.2021) konstaterades att
fordonet har lämnats på Andersö enligt koordinaterna 60.358088, 19.757380.
Fordonet är i dåligt skick, den är rostig och har stora hål i sig. Fordonet är således
en skrotbil.
Ett skrotfordon är enligt Lag om flyttning av fordon (FFS 828/2008) ett fordon som
är avfall enligt definitionen i 5 § 1 mom. avfallslagen (FFS 646/2011), det vill säga
med avfall avses ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser
eller är skyldig att kassera.
Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48
§ 1 mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till insamlare och behandlare som avses i
58 § i avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägaren till fordonet
eller någon annan känd innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska
innehålla en uppmaning att flytta skrotfordonet inom sju (7 + 7) dagar, eftersom
fordonet annars förs för skrotning. Om ägaren inte är känd, ska ett meddelande
fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet. Ett skrotfordon övergår i kommunens
ägo då den omhändertar fordonet.
Den senast kända ägaren av fordonet (fordonet är avregistrerad 2007) har
informerats om att fordonet kommer att flyttas och skrotas om ägaren inte anser
något annat. Ägaren har samtyckt till at kommunen tar beslut om att flytta och
skrota fordonet.
Ägaren av ett övergivet fordon som klassas som ett skrotfordon är
ersättningsskyldig till kommunen för uppkomna kostnader i samband med
skrotningen (Lag om flyttning av fordon 828/2008 10 §). I detta fall är det dock
inte skäl att begära ersättning då det råder osäkerhet om vem som är innehavare
av fordonet.
Beslut:
Kommundirektören beslutar att omhänderta skrotfordonet och förflytta fordonet för
skrotning. Kommundirektören beslutar också att meddela senast kända ägare till
skrotfordonet JMBSNC12AJU400410 att fordonet förs för skrotning.
Geta, 28.10.2021
___________________________
Gustav Blomberg, kommundirektör

Bilagor: Meddelande om skrotfordon
Distribueras: Senast kända ägare av fordonet
Tillkännages: kommunstyrelsen, anslagstavlan

Kopia verifieras (sign):
Adress
Getavägen 2115
AX-22340 GETA

Telefon
+358 18 49300
+358 18 49310

Telefax
+358 18 - 49390
FO-nr 0205012-4

E-post, webb
info@geta.ax
www.geta.ax

Bank
Nordea 240718-120241
ÅAB 660100-2091916

Geta kommun

PROTOKOLL nr K.dir § 96/2021

sid nr 2

ANVISNINGAR FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Yrkande på ändring i detta beslut kan framställas genom ett skriftligt rättelseyrkande av
1)
2)

den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part);
kommunmedlemmarna.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Ifall delgivning sker med brev anses part
ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes.
Rättelseyrkande framställs hos: Kommunstyrelsen i Geta, Getavägen 2115, 22 340 GETA, e-post: info@geta.ax
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas
till posten i så god tid att de kommer fram innan tiden för framställande av rättelseyrkande går ut.
Rättelseyrkandet skall innehålla

rättelseyrkandens namn, yrke, bosättningskommun och postadress

uppgift om det beslut i vilket rättelse yrkas

till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas

motiveringar till yrkandena
Till rättelseyrkandet skall bifogas de handlingar, som åberopas, om det inte är uppenbart onödigt. Rättelseyrkandet skall
egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller av annan person som befullmäktigats därtill. Om endast
denna person undertecknat den, skall denna persons yrke, boningsort och postadress framgå.
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