ANSÖKAN om auktorisation som
bilskrotare
Datum

Uppgifter om sökanden
Firma/namn

Organisationsnummer/personnummer

Postadress

Kontaktperson

Tel nr (inkl riktnummer)

Fax nr

E-postadress

Konkursfrihetsbevis bifogas

☐

Registreringsbevis (ej äldre än 2 månader) för juridisk person bifogas

☐

Förvaltarfrihetsbevis för fysisk person bifogas

☐

Uppgifter om verksamheten
OBS! Om bilskrotningsverksamhet bedrivs på fler än en plats ska nedanstående uppgifter 1-6 lämnas
för varje anläggning

1. Verksamheten bedrivs

☐

Kommer att bedrivas

☐

på fastigheten

Fastighet

Postadress

Kommun

Län (om annat län än länet för ansökan)

2. Kopia av bygglov för upplag, byggnad m.m. som hör till verksamheten bifogas

☐

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 t.ex. avfallsanläggningar.
Är den verksamhet ni avser att bedriva/bedriver:
Anmälningspliktig?

Ja ☐

Nej ☐

Tillståndspliktig?
Ja ☐
Nej ☐
Anmälningspliktig verksamhet (kommunal myndighets beslut efter anmälan):
Kopia bifogas:
☐
Uppgift om meddelat tillstånd:
Kopia bifogas:
☐
Eventuella övriga uppgifter om verksamheten som inte prövats i tillståndet eller ändringar som skett
efteråt:

4. Sökanden är beredd att påtaga sig skyldighet att hämta skrotbilar inom följande kommuner:

5. Maximalt antal bilar som inte har genomgått behandling enligt 26 § bilskrotningsförordningen
och som samtidigt avses att lagras inom området:
Antal:

st

6. Behörighet att underteckna skrotningsintyg begärs för följande personer/anställda:
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

7. Bolaget/jag disponerar en pressanläggning för omvandling av bilar till metallskrot:

☐

Bolaget/jag har träffat avtal med auktoriserad bilskrotare som innehar pressanläggning att denne ska
utföra slutskrotningen, kopia bifogas:
☐
Bolaget/jag har vare sig egen pressanläggning eller för avsikt att anlita auktoriserad bilskrotare med
möjlighet till slutskrotning. Mottagna skrotbilar kommer i stället att slutskrotas på följande sätt:

8. Bolaget/jag önskar även framhålla följande:

Underskrift av behörig firmatecknare
Namnteckning

Rensa formulär

Skriv ut

Spara som

Ansökningsavgift
Enligt förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 7 kap
8 d §, tas avgift ut för prövning av ansökan om auktorisation. Avgiften är 2 300 kr och ska
betalas in på länsstyrelsens bankgiro 5051-8661 när ansökan ges in. Kvitto om avgiften
redan är betald bör bifogas.
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 honom enligt
föreskrift i lag.
Säkerheten beräknas enligt följande:
• 100 000 kr för iordningställande av platsen,
• 200 000 kr för översiktlig markundersökning och
• 1 000 kr per ej färdigbehandlad bil.

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

