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Länsstyrelsen ska som huvudregel besluta i 
ett ärende om ansökan av auktorisation av 
bilskrot inom tre månader från det att en 
fullständig ansökan kom in till Länsstyrelsen. 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Ansökan om auktorisation som bilskrotare 

A. Kontaktuppgifter till företag eller person som avser bedriva auktoriserad
bilskrotning
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Kontaktperson Telefon till kontaktperson E-postadress till kontaktperson 

B. Uppgifter om fastighet där sökanden avser bedriva bilskrotning

Adress Kommun Fastighetsbeteckning 

C. Tidigare auktorisation
Har du/ni tidigare beviljats auktorisation? 

Ange diarienummer för det senaste beslutet: Ja 

Nej 

D. Obligatoriska handlingar som ska bifogas ansökan till bevis för att de villkor som
anges i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda

1.1. De tillstånd från kommunen som kan behövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken 

a. Bygglov för byggnad/upplag
b. Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet

Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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2. Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)

a. Sökanden har egen maskinell anläggning
b. Sökanden har avtal med en auktoriserad bilskrotare som har maskinell anläggning eller som på

annat sätt kan säkerställa att mottagna skrotbilar kommer att slutskrotas (bifoga avtalet).
c. Sökanden har varken egen pressanläggning eller för avsikt att anlita auktoriserad bilskrotare

med möjlighet till slutskrotning. Mottagna skrotbilar kommer i stället att slutskrotas på följande
sätt:

3. Registreringsbevis (när sökanden är en juridisk person, beställs hos Bolagsverket och ska vara max
2 månader gammalt)

4. Personbevis (när sökanden är en enskild firma/fysisk person, beställs hos Skatteverket)

5. Konkursfrihetsbevis (för sökanden som är en enskild firma/fysisk person och för samtliga som ska
kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg, beställs hos Bolagsverket)

6. Förvaltarfrihetsbevis enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (för sökanden som är en enskild firma/
fysisk person och för samtliga som ska kunna underteckna mottagningsbevis eller skrotningsintyg,
beställs hos överförmyndaren i kommunen)

E. Totalt på området kommer att (samtidigt) som mest lagras:

Totalt antal 

Antal obehandlade bilar: 
Bilar som inte har genomgått behandling enligt 26 § 
bilskrotningsförordningen 

Antal behandlade bilar: 
Bilar som har genomgått behandling enligt 26 § 
bilskrotningsförordningen 

F.. Godkännande som behöriga att underteckna mottagningsbevis och
skrotningsintyg önskas för följande personer:

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Postadress: Telefon: Webb: E-post: 
Länsstyrelsen Västra 010-224 40 00 (vxl) www.lansstyrelsen.se/vastragotaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Götalands län 
403 40 Göteborg 
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G. Övriga omständigheter som åberopas till stöd för ansökan
Här avses sådana omständigheter som är bra för Länsstyrelsen att få kännedom om vid ansökan. Exempelvis 
kan det röra sig om uppgifter att sökanden övertar en redan pågående verksamhet, att verksamheten bedrivs/
tidigare bedrivits i ett annat län, eller att sökanden vill bemöta synpunkter/klagomål som varit aktuella i en 
tidigare ansökningsprocess. 

Information 

Ansökningsavgift 

Avgift för prövning av ansökan om auktorisation av bilskrotare är för närvarande 2 900 kronor 
och ska betalas när ansökan lämnas in.  

Länsstyrelsens bankgiro 5042-1312. Glöm inte att ange avsändare (namn och adress) samt vad 
inbetalningen avser (auktorisation av bilskrotare).  

Vår service 

Länsstyrelsen handlägger ansökan om auktorisation av bilskrotare först när vi har fått in en 
fullständig ansökan med korrekta uppgifter och med samtliga bilagor. Beslut i ärendet ska 
som huvudregel tas inom tre månader från det att en fullständig ansökan kom in till 
länsstyrelsen. 

Säkerhet 

Enligt 35 § bilskrotningsförordningen får länsstyrelsen besluta att auktoriserad bilskrotare ska 
ställa säkerhet för fullgörandet av sådana åtgärder för att iordningställa platsen för 
bilskrotningen som i den händelse att verksamheten upphör kan åligga bilskrotaren enligt 
föreskrift i lag. 

Säkerheten beräknas enligt följande: 

• 100 000 kronor för iordningställande av
platsen,

• 200 000 kronor för översiktlig
markundersökning och

• 1 000 kronor per ej färdigbehandlad bil.

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja auktorisation för maximalt fem år. Säkerheten bör 
fortsätta gälla minst ett år efter att auktorisationen upphört.

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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