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Anmälan om nedskräpning och skrotbilar
Läs denna information först innan du fyller i blanketten

Information gällande nedskräpning

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus och i plan- och bygglagen anges att en tomt
ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att man inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom
bebyggda områden.

Tomtmark

Nedskräpning utan farligt avfall i anslutning till en- eller flerbostadshus ska anmälas till
samhällsbyggnadsenheten eller motsvarande i din kommun, se telefonnummer längst ned på denna sida.

Återvinningsstationer

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på tel.
020-088 03 11.

Längs vägar
Vid nedskräpning längs vägar är det väghållaren som ska kontaktas. Trafikverket är väghållare för större
vägar, läns- och motorvägar, tel. 0771-921 921.
I tätorter är det i regel kommunen som är väghållare. Kontakta gatu- och parkenheten eller motsvarande
i din kommun, se telefonnummer längst ned på denna sida.

Kommunal mark
Vid nedskräpning på kommunal mark ska du vända dig till gatu- och parkenheten eller motsvarande i din
kommun, se telefonnummer längst ned på denna sida.

Annan mark

Om du har klagomål på nedskräpning på annan mark än ovanstående bör du i första hand kontakta
fastighetsägaren. Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda nedskräpningen kan du fylla i och lämna in
bifogad blankett till miljö- och energikontoret.

Information gällande skrotbilar

Det är i första hand ägaren som ansvarar för att transportera bort ett fordon som av någon anledning inte
går att använda och som står på en olämplig plats. Om det inte är möjligt att kontakta ägaren eller om
ägaren inte vill flytta fordonet, kan ärendet anmälas till en myndighet för vidare handläggning.

Kommunal mark och allmänna platser, gator och torg

Skrotbilar som påträffas på kommunal mark eller på allmänna platser, gator och torg anmäls till gatu- och
parkenheten eller motsvarande i din kommun. Kommunen kan då, med hjälp av lagen om flyttning av
fordon (1982:129), besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas på bilägarens bekostnad.

Större vägar, läns- och motorvägar

Om fordonet återfinns längs en större väg, läns- eller motorväg anmäls det till Trafikverket, tel. 0771921 921

Annan mark
Om ett fordon har lämnats på någon annans mark är det i första hand fastighetsägaren som ansvarar för
att kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort skrotbilen. Gatu-parkenheten eller
motsvarande i kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med handläggningen om fastighetsägaren
ansöker om hjälp.
Om fastighetsägaren väljer att inte åtgärda skrotbilar som finns uppställda på fastigheten kan du fylla i
och lämna in bifogad blankett till miljö- och energikontoret.

Kontaktuppgifter till kommunerna
Melleruds kommun, tel. 0530-180 00 (vx)
Bengtsfors kommun, tel. 0531-52 60 00 (vx)
Färgelanda kommun, tel. 0528-56 70 00 (vx)
Dals-Eds kommun, tel. 0534-190 00 (vx)
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Anmälare
Efternamn

Förnamn

Gatuadress

Postnummer och ort

Tel.nr

E-post

Uppgifter om nedskräpning
Var finns nedskräpningen? (OBS Bifoga karta)
Fastighetsbeteckning:
Adress:
När upptäcktes nedskräpningen (datum):
Vad består nedskräpning av? (Beskriv utförligt)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
•

Förekommer farligt avfall, tex lysrör, batterier, olja, kemikalier m.m. (Specificera)
☐ Lysrör
☐ Batterier ☐ Olja/diesel ☐ Kemikalier
☐ Annat, ange:_________________________________________________________

•

Förekommer behållare (tex dunk, fat, hink) med flytande innehåll som kan
tänkas vara farligt avfall?
☐ JA
☐ NEJ

Om JA
•
Hur många behållare? ____________st
•
Om du kan, beskriv gärna innehållet (Olja/diesel, färg, lukt)

_______________________________________________
Uppgifter om skrotbilen
Var finns skrotbilen? (OBS Bifoga karta)
Fastighetsbeteckning:
Adress:
När upptäcktes skrotbilen (datum):
Finns det synliga tecken på läckage?
☐ JA ---> bifoga bild
☐ NEJ
Beskrivning av skrotbilen (reg.nr, modell, bifoga bild)
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Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från
25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.

Ifylld anmälan samt karta och fotografier skickas till:

Dalslands miljö & energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
Eller via e-post: kansli@dalsland.se
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