
 

  

  

  

   

  

 

 

 

  
  

 

    

        

 
    

 
  

    

    
     

   
 

 

 

 

LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 

214 Ansökan om auktorisation av 
delgivningsföretag 

Skicka ansökan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Innan handläggningen kan påbörjas 
ska ansökningsavgiften på 7100 
kronor ha kommit in till Länsstyrelsens 
bankgirokonto 5042-1312. 

Kontaktuppgifter sökande 
Företagets namn Organisations- /personnummer 

Företagets adress Företagets postnummer och ort 

Företagets besöksadress Företagets postnummer och ort 

Företagets telefonnummer Företagets e-postadress 

För sökande som är juridisk person ska registreringsbevis bifogas ansökan 

Verkställande direktör/motsvarande 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefonnummer E-postadress

Finns godkännande enligt 3 § lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag? 

 
Godkännandedatum Godkännandemyndighet 

Styrelse 

Ange i bilaga namn, personnummer, utdelnings- och postadress för samtliga ledamöter och suppleanter 
Ange om respektive person är tidigare godkänd samt av vilken myndighet 

Ägare 

Ange i bilaga ägarförhållanden 
För aktiebolag ska utdrag ur aktiebok bifogas ansökan 

Ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget 

1. Ange i bilaga namn, organisations-/personnummer, utdelnings- och postadress för samtliga ägare med väsentligt inflytande över 
ledningen av företaget. Ange om respektive person är tidigare godkänd samt av vilken myndighet.

2. Bifoga för samtliga som angetts i punkt 1: 
• personbevis 
• konkursfrihetsbevis 
• bevis om frihet från näringsförbud 
• försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken 

Anställda eller i övrigt verksamma i företaget 

Förteckning över anställda eller i övrigt verksamma i företaget ska anges i bilaga till ansökan. 
För varje person ska anges för- och efternamn, personnummer, befattning i företaget samt om personen redan är godkänd enligt 8 § 
förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag. Befattning anges genom något av följande alternativ: 
Personal som ska utföra delgivning; Administratör; VD/Styrelseledamot/Styrelsesuppleant; Annan befattning, ange vilken. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 
      

   
     

  

    
        

          
   

     

          
     

    

Verksamhetsområde 
Ange inom vilket/vilka län delgivningsföretaget avser att utföra delgivningsverksamhet 

Tidigare verksamhet, sidoverksamhet 
Bedriver företaget sedan tidigare verksamhet? Redogör för denna. 
Redogör även för tänkt sidoverksamhet. 

Företagets organisation och verksamhetsplanläggning 
Redogör för företagets organisation och för hur företaget avser att bedriva delgivningsverksamheten. 
Ange hur delgivningsuppdragen kommer att dokumenteras och redovisas. Ange om andra företag kommer att anlitas, t.ex. 
underleverantörer, bemanningsföretag, revisionsföretag. 

Redogör för företagets system för intern kvalitetssäkring av delgivningsverksamheten. 

Redogör för personella och administrativa rutiner vid handhavande av uppgifter som omfattas av sekretess, förvaring av handlingar som 
innehåller sekretesskyddade uppgifter, etc. 

Redogör för företagna undersökningar beträffande kundunderlag mm. 



 

       
      
         

  

 
        

           

     

 
 
       

     

         
     

         
     

             
       

         
         

      

  

 

 

  

 

 

  

 
 

Utbildning 
Redogör för hur företaget kommer att se till att personalen har för sina arbetsuppgifter nödvändiga kunskaper: 
Planering med avseende på grundläggande utbildning, fortbildning, kvalitetssäkring, utbildningens innehåll, etc. 
Planering med avseende på utbildning för personal som ska genomföra stämningsmannadelgivning, fortbildning, kvalitetssäkring, 
utbildningens innehåll, etc. 

Bilagor 
Handlingar som ska bifogas ansökan. Markera med kryss de handlingar som bifogas. 

Registreringsbevis för sökande som är juridisk person

Styrelse

Ägare

Ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget

Utdrag ur aktiebok för sökande som är aktiebolag

Personbevis för samtliga ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget
Personbevis kan beställas hos Skatteverket 

Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget
Konkursfrihetsbevis kan beställas hos Bolagsverket 

Bevis om frihet från näringsförbud för samtliga ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget
Bevis om frihet från näringsförbud kan beställas hos Bolagsverket 

Förvaltarfrihetsbevis för samtliga ägare med väsentligt inflytande över ledningen av företaget
Förvaltarfrihetsbevis kan beställas hos Överförmyndaren i den kommun personen är folkbokförd 

Anställda eller i övrigt verksamma i företaget

Övriga bilagor

Innan ansökan om auktorisation av delgivningsföretag sänds in till Länsstyrelsen bör sökanden ha tagit del av 
delgivningslagen (2010:1932), delgivningsförordningen (2011:154), lagen (2010:1933) om auktorisation av 
delgivningsföretag och förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag. 

Bifogat kvitto på inbetalt belopp 
Kronor och datum: Avsändare: 

Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Ort Datum 

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

www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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