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). Med avfall avses ett ämne eller föremål som
innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera.
Exempel på övergivet skrotfordon:
– Fordonet är vandaliserat
– Fordonet saknar delar som är viktiga för funktion och säkerhet, t ex fönster, däck, dörrar,
motor
– Fordonet har varit på samma plats över 3 månader

Kommunen (Mise) 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.

Efter inkommen anmälan genomför Mise en inspektion och samtidigt uppmanas fordonsägaren att
flytta bilen (flyttningsuppmaning). Fordonsägaren har därefter 14 dagar att inkomma med eventuella
förklaringar. Om inga förklaringar inkommer städas bilen ur på eventuella tillhörigheter som sparas i
14 dagar på Misekontoret. Därefter tar Mise beslut om skrotning av fordonet som flyttas till Saltviks
bilskrot för skrotning. Skrotningsintyg och beslut om skrotning skickas till fordonsmyndigheten som
avför fordonet ur fordonsregistret. Utländska fordon skickas meddelande om att fordonet skrotats på
Åland till respektive lands fordonsmyndighet.

Landskapsregeringen har tagit beslut (ÅLR 2020/521) om bortstädning av skrotfordon. Stödet gäller
hämtning av skrotfordon till en auktoriserad bilskrot.
Den enskilda fordonsägaren har inga kostnader för skrotning.

Blanketten returneras till:
Ålands Miljöservice (Mise)
Fabriksgatan 8
AX–22100 Mariehamn
e-post: info@mise.ax
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Fyll i nedanstående uppgifter
Registernummer

Vägadress/vägbeskrivning

Uppställd ca (antal månader)

Fordonets märke och färg

Anmälare

Kontaktadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-post

Eventuella tilläggsuppgifter

Datum
____/____ 20____
☐ Jag intygar att jag har läst informationen på detta blads baksida.

___________________________________
Namn/Företagsnamn/Bostadsbolag
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