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Ansökan – från underårig om tillstånd att gifta sig
621004-001
9.0.0.2.20101008.1.734229
Uppgifter om sökande 
Firma/Namn 
Personnummer/Organisationsnummer 
Kontaktperson 
Postadress 
Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 
Faxnummer (även riktnummer) 
E-postadress 
Konkursfrihetsbevis bifogas                                                                                                                                                                    
Registreringsbevis (inte 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 1-7 lämnas för varje anläggning. 
Verksamheten bedrivs 
kommer att bedrivas 
på fastigheten  
Postadress 
Kommun 
Län (om annat län än länet för ansökan) 
1. Kopia av  bygglov för upplag, byggnad m.m. 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, 1 kap. 3 och 10 §§ samt 29 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller krav på tillstånd respektive anmälan för vissa i förordningen angivna verksamheter t.ex. avfallsanläggningar.
4. Är den verksamhet ni avser bedriva/bedriver 
Anmälningspliktig                                                    Ja 
Nej 
Tillståndspliktig                                                       Ja 
Nej 
Anmälningspliktig verksamhet: Kommunal myndighets beslut i anledning av anmälan kopia bifogas
Uppgift om meddelat tillstånd kopia bifogas                                                                                                                                           
Ev. övriga uppgifter om verksamheten som inte prövats i tillståndet eller ändringar som skett efteråt 
5. Sökande är beredd att påtaga sig en skyldighet att hämta skrotbilar inom följande kommuner 
Ansökan om auktorisation av bilskrotare 
Blanketten skickas till: 
Länsstyrelsen Dalarna, Rättsenheten, 791 84 FALUN
6. Som mest kommer följande antal skrotbilar att hållas i lager (jämför ev. råd eller föreläggande alternativ tillstånd enligt miljöbalken) 
7. Behörighet att underteckna skrotningsintyg begärs för följande personer/anställda 
Namn 
Personnummer 
Namn 
Personnummer 
Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 
E-postadress 
8. Bolaget/jag disponerar en anläggning för omvandling av skrotbilar 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 en egen pressanläggning eller för avsikt att anlita auktoriserad bilskrotare med möjligheter till slutskrotning. 
Mottagna skrotbilar kommer istället att slutskrotas på följande sätt 
9. Bolaget/jag önskar även framförhålla följande 
Underskrift
av behörig firmatecknare
Ort 
Datum 
Namnförtydligande 
Namnteckning 
Upplysningar 
Ansökningsavgiften  
Enligt 7 kap 8d § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas avgift ut 
för prövning av ansökan om auktorisation. Avgiften som för närvarande är 2 300 kronor ska betalas in på 
bankgiro 5050-5866 när ansökan ges in. Ange "auktorisation av bilskrotare" samt organisationsnummer på
inbetalningen. Kvitto om avgiften redan betald ska bifogas. 
Bankgaranti 
Enligt 35 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kan länsstyrelsen kräva att sökande ställer säkerhet för 
fullgörande av iordningsställande av platsen för bilskrotning. Länsstyrelsen kan komma att kräva sådan 
säkerhet i form av bankgaranti. 
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