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Kre fører
Deres køretøj er bruUt sammen. Sikkerhed samt begrnsning af enhver gene for
den øvrige trafik, er det primre fokuspunkt for Ministeriet for Vandveje og
Offentiige Anlg. Ministeriet for Vandveje og Offentiige AnIg har, som ieder af
netvrket af hovedveje, indget aftaler med transportsektoren samt
forsikringsseiskaber for at kunne fiytte sammenbrudte køretøjer til et sikkert sted
s hurtigt som muligt. Dette samarbejde benvnes UheIdshndtering (Incident
Management) og implementeres gennem offentilge vedtgter. For Dem betyder
ovenstende, at Ministeriet for Vandveje og Offentlige AnIg har givet en
bugseringsvirksomhed instruktioner om at flytte Deres køretøj til en sikker
placering. De hfter seiv for omkostningerne i forbindelse med dette.
Bugseringsvirksomheden vii derfor sende Dem en faktura umiddelbart efter
bugseringen, eiler kan, aiternatfvt, anmode om en betalingsgaranti. Hvis
omkostningerne ikke bifver betalt tide, VU dette resultere i yderligere
opkrvningstiItag, hvilket uundgeiigt vii betyde tiiskrivning af yderligere
omkostninger.
En ekspert i køretøjer, Iastning og miljø (VLM-ekspert) kan konsuiteres under
bestemte viikr. Dette betyder, at en person med en passende ekspertise besøger
stedet for sammenbruddet for at yde akut service form af rdgivning samt
efterfølgende udformning af en rapport om situationen.
Ejeren af de(t) involverede køretøj(er) vii blive opkrvet srskiit for
omkostninger forbundet med anvendeisen af denne ekspert. De kan videresende
fakturaen til Deres forsikringsseiskab, hvis De er forsikret for bugsering eiler VLM
rdgivnfng.
De kan finde yderiigere information vedrørende uheIdshndtering forbindeise
med lastvogne p hjemmesiden: www.stimva. nI.
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