
Rekvisition – flytt av fordon 

Kommun: 

 Mariestad  Töreboda  Gullspång 

Företag/Sökande 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Kontaktperson 

Postnummer Ort E-post

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Fordon 
Fordon Fabrikat Årsmodell Chassi/färg Registreringsnummer 

Adress där fordonet påträffats Eventuellt platsnummer: 

 Förhyrd plats  Besöksparkering  Annan plats: 

Anledning till begäran om flytt 
 Fordonet anses vara skrot, övergivet, eller miljöfarlig 

 Fordonsägaren bryter mot gällande avtal eller kontrakt avseende förhyrd plats 

 Avtal eller kontrakt saknas för förhyrd plats 

Underrättelse
Har ägaren till fordonet underrättats eller kontaktats 

 Ja  Nej 

Om ja, hur är personen underrättad 

Fakturaadress (fylls endast i om den är annan än utdelningsadressen) 
Adress/Box 

Postnummer Ort Referensnummer 

Underteckna intygar härmed att ovanstående uppgifter är riktiga och beställer att Verksamhet teknik, ska omhändertaga 
ovanstående fordon, fordonsvrak. Undertecknad svarar samtidigt gentemot Verksamhet teknik för alla kostnader som 
utförandet av beställningen innebär samt ger personal eller entreprenörer från Verksamhet teknik tillträde till den platsen 
fordonet är uppställt på i syfte att forsla bort fordonet.

Underskrift 
Datum Underskrift beställare Namnförtydligande 

Skickas eller lämnas in till: VERKSAMHET TEKNIK 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon Hemsida E-postadress
542 86 MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 

MARIESTAD 
0501-75 50 00 www.mariestad.se 

www.toreboda.se 
www.gullspang.se 

tk@mariestad.se 

http://www.mariestad.se/
http://www.toreboda.se/
http://www.gullspang.se/
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