
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
E-postadress:  fordonsflytt@eskilstuna.se
Webbplats: eskilstuna.se/fordonsflytt
Telefon:  016-710 76 88

Ansökan om flytt av
fordon på tomtmark 

Uppgifter om fordonet
Registreringsnummer Fabrikat/märke

Nationalitet Färg

  

Fordonet står på adress
Gatuadress i Eskilstuna kommun

Markägare/beställare
Namn markägare Kontaktperson om annan än markägare

Beställarens organisationsnummer/personnummer för fakturering

Markägarens kontaktuppgifter
Förnamn Efternamn

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon/mobiltelefon E-postadress

Faktureringsadress om annan än markägaren  
Exempelvis om du/ditt företag förvaltar ytan (inte fordonsägaren)

Förnamn Efternamn

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon/mobiltelefon E-postadress

Fortsätt på nästa sida

SB
F2

10
32

9

Blanketten kan fyllas i digitalt men glöm inte att skriva 
ut den för att underteckna innan du skickar den till:

Eskilstuna kommun
Trafikavdelningen, Fordonsflytt
631 86 Eskilstuna

mailto:fordonsflytt%40eskilstuna.se?subject=
https://www.eskilstuna.se/fordonsflytt


Ventilkontroller 
Ange datum för ventilkontroll, samt ventilpositioner med klockslag 1-12

Datum för ventilkontroll 1

Vänster framdäck Höger framdäck Vänster bakdäck Höger bakdäck

Datum för ventilkontroll 2

Vänster framdäck Höger framdäck Vänster bakdäck Höger bakdäck

Vidtagna åtgärder för att få ägaren att flytta fordonet

Övrig information som kan vara av intresse för ärendet

Bifogade handlingar 
Tydliga bilder på kontrollavgift eller andra handlingar/foton

Kontrollavgift Annat:

Underskrift beställare av fordonsflytt
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Undertecknad beställare har läst och godkänner villkoren om eventuella kostnader i samband med flytt av fordon samt godkänner att privat mark 
får beträdas i samband med fordonsflytt. Se eskilstuna.se/fordonsflytt. Eskilstuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från 
markägaren/beställaren.

Som ett led i trafikavdelningens myndighetsutövning behöver vi registrera vissa personuppgifter för att kunna handlägga ärenden. När vi 
upprättar ett ärende för fordonsflytt hämtas uppgifter in från vägtrafikregistret. Uppgifter om beställaren, som person- eller organisationsnummer, 
faktureringsadress etc, inhämtas också.

https://www.eskilstuna.se/fordonsflytt
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