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Ansökan om auktorisation av  
bilskrotare 

Information 
Länsstyrelsen Skåne  får, med stöd av bilskrot-
ningsförordningen (2007:186), meddela auk-
torisation  av bilskrotare. Avgift för prövning  av 
ansökan om auktorisation av bilskrotare  är 
2 900 kr  och  ska  betalas när ansökan lämnas in. 
Länsstyrelsens bankgiro: 102-2912 

Vår service 
Länsstyrelsen handlägger ansökan om  
auktorisation av bilskrotare först när vi fått in  
ansökningsavgift och en komplett ansökan med  
korrekta uppgifter och med samtliga bilagor.  

Nödvändiga bilagor  
Till ansökan ska följande handlingar bifogas:  
1. Personbevis i  de fall en fysisk person ansöker 

om auktorisation. 
2. Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall 

en juridisk  person ansöker om auktorisation. 
3. Bevis om att sökanden inte är i konkurs-

tillstånd (konkursfrihetsbevis fås av 
Bolagsverket). 

4. Bevis om att sökanden inte har förvaltare 
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (fås av 
överförmyndaren i kommunen). 

5. För de personer som ska utfärda skrotnings-
intyg krävs bilagor enligt punkterna 1, 3 och 
4. 

6. Beslut från kommunen angående anmälan 
enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. (Utesluts vid 
förnyelse av  auktorisation.) 

7. Kopia av meddelat bygglov, inkl. karta, för 
verksamheten eller kopia av arrendekontrakt. 
(Utesluts vid förnyelse av auktorisation om 
inte förändringar skett sedan tidigare 
auktorisation.) 

8. Säkerhet ska ställas. Om verksamheten 
upphör  kan säkerheten behövas för  de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
iordningställa platsen. 

Säkerheten  bör gälla ett år efter det att  
auktorisationen upphör och beräknas enligt  
följande:  
 100  000 kr för iordningställande av platsen, 
 200  000 kr för inledande  markundersökning 

och 
 1 000 kr per ej  färdigbehandlad bil, t  ex  om 

ni avser att ha 10 ej färdigbehandlade  bilar 
samtidigt ska säkerheten ställas på  310  000 
kr. 

Ansökan skickas till:  
Länsstyrelsen Skåne  
Förvaltningsavdelningen  
291 86 Kristianstad  

Information  om  
personuppgiftslagen  
Länsstyrelsen  i Skåne  län  registrerar och  
behandlar  de  personuppgifter  som  du  lämnar  
till oss för  att  vi ska  kunna  hantera din  ansökan  
på ett  smidigt  sätt  och  fullgöra våra arbets- 
uppgifter.  Vi behandlar  personuppgifterna  
enligt  bestämmelserna  i personuppgiftslagen  
(1998:204).  Syftet  med  lagen  är  att  skydda 
människor  mot  att  deras  personliga integritet  
kränks  genom  felaktig  behandling  av  person- 
uppgifter.  Du  har  rätt  att  efter  skriftlig  ansökan  
få besked  om  hur  dina  personuppgifter  
behandlats.  Upptäcker  du  felaktigheter  är  vi 
skyldiga att  på din  begäran  rätta uppgifterna.  
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Ansökan om  auktorisation  av  
bilskrotare  

Länsstyrelsen Skåne  
291 86 Kristianstad  

Uppgifter om sökanden  
  

  

  

Företagsnamn/Namn (för enskild firma) Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress/Bostadsadress Postnummer 

Postadress Telefon, dagtid 

 Plats där  verksamheten  bedrivs  
 

  

  

  

   

  

  

   

Företagsnamn 

Adress Postnummer 

Postadress Telefon, dagtid 

Fastighetsbeteckning för fastighet där verksamheten ska bedrivas 

Antal ej färdigbehandlade bilar (26 § bilskrotningsförordn.) som samtidigt avses att lagras inom området 

Antal skrotbilar totalt som samtidigt avses att lagras inom området 

Uppgift om hur slutskrotning ska ske 

Namn och personnummer för den/de som ska utfärda skrotningsintyg 

 Namnunderskrift  
 

 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 
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