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Länsstyrelsen i Kalmar län  
391 86 KALMAR 

Ansökan om auktorisation som bilskrotare 
Undertecknad, som är myndig, inte försatt i konkurs och inte har förvaltare enl.  

11 kap 7 § föräldrabalken anhåller med stöd av nedan lämnade uppgifter och 

bifogade handlingar om auktorisation som bilskrotare. 

A. Företag eller person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning.

Namn .........................................................................................................................
 

 ..................................................................................
 

 .......................................................................................................................
 

.................................................................................................................
 

.......................................................................................................................
 

 .................................................................................................
 

Organisations-/personnummer

Adress

Postadress 

B. Fastighet där sökanden avser bedriva bilskrotning.

Adress 

Fastighetsbeteckning

C. Handlingar till bevis för att de villkor som anges i 4 och 5 §
bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.

1. De tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller

miljöbalken (resp. kommun).

a. Bygglov för byggnad anläggning/upplag.

b. Tillstånd eller anmälan för miljöfarlig verksamhet.

2. Omvandling av skrotbil till metallskrot. (välj ett alternativ)

a. Sökanden innehar egen maskinell anläggning

b. Avtal med en auktoriserad bilskrotare som har sådan anläggning eller på

annat sätt kan anses säkerställt att mottagna skrotbilar kommer att slutskrotas. 

3. Registreringsbevis (juridisk person)/ Personbevis (fysisk person)

4. Konkursfrihetsbevis (erhålls hos Bolagsverket, tel. 060 – 18 40 00)

5. Förvaltarfrihetsbevis enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (erhålls hos kommunen)

för fysisk person

www.lansstyrelsen.se/kalmar
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D. Övriga omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.

Enligt särskild bilaga. 

E. Säkerhet, t.ex. bankgaranti enligt 35 § bilskrotningsförordningen.

Säkerhet motsvarande ett grundbelopp på 300.000 kr samt 1 000 kronor per 

obehandlad bilkaross som samtidigt får förvaras inom anläggningen skall bifogas. 

F. Godkännande som behöriga att underteckna skrotintyg önskas
för följande personer. Handlingar enl. C 3, 4 och 5 ovan skall
bifogas.

Namn .........................................................................................................................
 

Personnummer ..........................................................................................................
 

Adress .......................................................................................................................
 

Postadress .................................................................................................................
 

Namn .........................................................................................................................
 

Personnummer ..........................................................................................................
 

Adress .......................................................................................................................
 

Postadress .................................................................................................................
 

G. Underskrift

Ort ...................................................... Datum ......................................
 

Namnteckning ......................................................................................................
 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Senaste uppdatering 2020

https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

	Ansökan om auktorisation som bilskrotare 
	A. Företag eller person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning.
	B. Fastighet där sökanden avser bedriva bilskrotning.
	C. Handlingar till bevis för att de villkor som anges i 4 och 5 §bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
	D. Övriga omständigheter som åberopas till stöd för ansökan.
	E. Säkerhet, t.ex. bankgaranti enligt 35 § bilskrotningsförordningen.
	F. Godkännande som behöriga att underteckna skrotintyg önskasför följande personer. Handlingar enl. C 3, 4 och 5 ovan skallbifogas.
	G. Underskrift


	namn-foretag-person: 
	adress-foretag-person: 
	postadress-foretag-person: 
	adress-fastighet: 
	aastighetsbeteckning: 
	omvandling: Off
	namn-behorig-underteckna-1: 
	personnummer-behorig-underteckna-1: 
	adess-behorig-underteckna-1: 
	postadress-behorig-underteckna-1: 
	namn-behorig-underteckna-2: 
	personnummer-behorig-underteckna-2: 
	adress-behorig-underteckna-2: 
	postadress-behorig-underteckna-2: 
	ort-underskrift: 
	datum-underskrift: 
	orgnr-foretag-person: 


