
Ansökan
Auktorisation som bilskrotare
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Sökande

Om verksamheten

Firma/Namn  Person- eller organisationsnummer

Adress Postadress Kontaktperson

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Fastighet som verksamheten bedrivs på  Verksamheten kommer att bedrivas på fastigheten

Postadress Kommun Län (om annat län än länet för ansökan) 

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

–

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST WEBB

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/jamtland

1

2

 Konkursfrihetsbevis bifogas  Registreringsbevis (inte äldre än två månader)  
     för juridisk person bifogas

 Förvaltarfrihetsbevis för fysisk person bifogas

OBS! Om bilskrotningsverksamhet bedrivs på fler än en plats ska nedanstående uppgifter 1–7 lämnas för varje anläggning.

  1. Kopia av bygglov för upplag, byggnad med mera som hör till verksamheten bifogas.

  2. Underlag bifogas som visar att de bilar som tas emot för skrotning kommer att omhändertas  
          på ett från hälso- och miljösynpunkt godtagbart sätt.

  3. Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 5 och 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller krav på  
          tillstånd respektive anmälan för vissa i förordningen angivna verksamheter till exempel avfallsanläggningar.

  Anmälningspliktig verksamhet: Kommunal myndighets beslut i anledning av anmälan kopia bifogas.

  Uppgift om meddelat tillstånd kopia bifogas.

  Eventuellt övriga uppgifter om verksamheten som inte prövats i tillståndet eller ändringar som skett efteråt.

4. Är den verksamhet ni avser bedriva/bedriver ...

    Anmälningspliktig  Ja   Nej

    Tillståndspliktig  Ja  Nej

Sänds till:
jamtland@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen eftersträvar elektronisk ärendehantering

Vi är därför tacksamma om ni skickar in era handlingar digitalt.
Det är tillräckligt att handlingen inkommer via e-post. Du ska 
därför inte skicka in samma handling på annat sätt. 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ansökan – Auktorisation som bilskrotare

Om verksamheten (forts.)

5. Sökande är beredd att påtaga sig en skyldighet att hämta skrotbilar inom följande kommuner 

6. Som mest kommer följande antal skrotbilar att hållas i lager (jämför ev. råd eller föreläggande alternativ tillstånd enligt miljöbalken)  

    ............... st Opressade ............... st Pressade

7. Behörighet att underteckna skrotningsintyg begärs för följande personer/anställda 

Namn Personnummer

Namn Personnummer

Telefon dagtid  E-post

2
OBS! Om bilskrotningsverksamhet bedrivs på fler än en plats ska nedanstående uppgifter 1–7 lämnas för varje anläggning.

  8. Bolaget/jag disponerar en anläggning för omvandling av skrotbilar till metallskrot.

9. Bolaget/jag önskar även framförhålla följande:

  Bolaget/ jag har träffat avtal med auktoriserad bilskrotare som innehar pressanläggning,  

      att denne ska utföra slutskrotningen. Kopia bifogas.

Bolaget/jag har vare sig en egen pressanläggning eller för avsikt att anlita auktoriserad bilskrotare med möjligheter till slutskrotning.  

Mottagna skrotbilar kommer i stället att slutskrotas på följande sätt.

Ort Datum       
  
         
        
Underskrift Namnförtydligande
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