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Ansökan om auktorisation av 
delgivningsföretag 

 
 

 

Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos 
Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett 
auktoriserat delgivningsföretag ska vara godkänd. 
Personal som är godkänd har bland annat rätt att 
utföra stämningsmannadelgivning.  

Instruktioner 
Innan ansökan om auktorisation av delgivningsföretag 
sänds in till länsstyrelsen bör sökanden ta del av lagen 
(2010:1933) om delgivningsföretag och förordningen 
(2011:155) om delgivningsföretag. En elektronisk 
version av blanketten kan erhållas av länsstyrelsen.  
För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuri-
diska enhetens expedition på telefon 010-224 10 00. 

Ange samtliga uppgifter som efterfrågas i bifogad 
blankett.  

Ansökan ska skrivas under av behörig företrädare på 
delgivningsföretaget.  

Ansökan är avgiftsbelagd. Ansökan prövas först när 
ansökningsavgiften 5 700 kr inkommit till 
Länsstyrelsens bankgiro 102-2912. Samtidigt med 
ansökan om auktorisation som delgivningsföretag ska 
en avgift på 700 kr per person i företaget betalas för 
prövning av godkännande för anställning i 
delgivningsföretag. Avgiften för godkännande av 
personal som sker vid annan tidpunkt än vid prövning 
av företagets auktorisation är 1 350 kr per person. 
Avgiften betalas till Länsstyrelsens bankgiro 102-2912. 

Information  
Mer information om auktoriserade 
delgivningsföretag finns på Länsstyrelsens 
hemsida www.lansstyrelsen.se/skane  

Det går också att kontakta Länsstyrelsen, 
Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00 
eller skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se 

 

 

 

 

 

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 
(SFS 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.

http://www.lansstyrelsen.se/skane
mailto:skane@lansstyrelsen.se
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Ansökan om auktorisation av 
delgivningsföretag 
 

Länsstyrelsen Skåne  
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

 
 
Uppgifter om företaget  
Företagets firma/namn Organisationsnummer 

 

Besöksadress 

 
Postnummer 

 
Ort 

 
E-postadress 
 

Telefon  
 

 
Verkställande direktör/motsvarande 
Namn Personnummer 

  

Utdelningsadress Telefonnummer inkl. riktnr 
  

Postnummer och ortnamn E-postadress 
  

Ev. godkännandemyndighet Ev. godkännandedatum 
  

Styrelse 
Ange namn, utdelningsadress och personnummer för alla ledamöter/suppleanter i styrelsen samt ägare som har ett väsentligt inflytande över 
ledningen av företaget. 
Ange också om respektive person är tidigare godkänd för anställning i delgivningsföretag. 

 

 

 

 
Eventuella referenser 
Ange namn, utdelningsadress, telefonnummer och e-postadress till eventuella referenser som åberopas 
 

 

 

 

 

 



 

Föreståndare  

 
 
Namn Personnummer 
  

Utdelningsadress Telefonnummer inkl. riktnr 
  

Postnummer och ortnamn E-postadress 
  

Eventuell godkännandemyndighet Godkännandedatum 
  

Redogör för vilken relevant utbildning föreståndaren har genomgått (anges i tidsföljd). Vidimerade intyg ska bifogas. 

Datum Utbildning Utbildare 
   

   

   

   

   

   

Redogör för vilken relevant arbetslivserfarenhet vederbörande har (anges i tidsföljd). Vidimerade intyg ska bifogas. 

Datum Tjänstebeteckning Uppdragsgivare 
   

   

   

   

   

Firmateckning 
- Ange hur bolagets firma tecknas. 
 

 

 

 

Personal i företaget 
- Ange namn, personnummer och adressuppgift på övriga anställda i företaget vilka inte redan angetts. 
- Ange om respektive person är tidigare godkänd för anställning i auktoriserat delgivningsföretag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av delgivningsverksamhet 
- Ange vilken typ av delgivningsverksamhet företaget avser att bedriva. 
- Ange hur företaget avser att bedriva delgivningsverksamheten. 
 

 

 

 

 



 

 

Företagets organisation och verksamhetsplanläggning  
- Redogör för företagets organisation och planläggning av verksamheten. 
- Ange uppskattad omfattning av verksamheten. 
- Redogör för företagets system för intern kvalitetssäkring av delgivningsverksamheten. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Företagets verksamhetsområde 

- Ange företagets verksamhetsområde (specifika län eller hela riket). 
 
 
 
Utbildning 
- Ange hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning. 
 
 
 
 

 

 

 

      
Obligatoriska bilagor 
- Inkom med personbevis. 
- Inkom med konkursfrihetsbevis. 
- Inkom med bevis om frihet från näringsförbud. 
- Inkom med bevis om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, erhålles av överförmyndaren i kommunen. 
OBS! Dessa bilagor ska inges för samtliga ägare av företaget som har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. 
10.5 Inkom med samtycke från samtliga i företaget avseende att Länsstyrelsen får göra registerkontroll enligt lagen (1998:620) om 
belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. 
 
 
 
 
  

 
 
 
Ansökan prövas först när ansökningsavgiften 5 700 kr och en avgift på 700 kr per person i företaget betalats. Inbetalning sker till 
Länsstyrelsens bankgiro 102-2912. Uppge bolagets namn samt att det gäller ansökan om auktorisation av bevakningsföretag. 
 
Bifoga kopia av kvitto på inbetalt belopp. 
 

Datum för 
inbetalning 

Avsändare 

  

 

Datum Ort 

  

Sökandens namnunderskrift 

 

 

 

 

 



 

 

Ansökan om auktorisation av 
delgivningsföretag 

 

 

 

Blankett 

Samtycke till registerkontroll 

 

Härmed lämnas samtycke till att Länsstyrelsen får göra registerkontroll enligt lagen (1998:620) 
om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister.  

 

 

 

 

Datum:  
 

Namnteckning __________________________________ 

Namnförtydligande _____________________________ 

Personnummer __________________________________ 
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