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Förordning
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den 1 juni 1999

utfärdad den 12 maj 1999.
Regeringen föreskriver att 3, 7, 14, 15 och 26 §§ bilskrotningsförordningen (1975:348) skall ha följande lydelse.
3 §1 En bilskrotare kan efter ansökan få auktorisation, om
1. de tillstånd som kan behövas enligt plan- och bygglagen (1987:10) eller
miljöbalken har meddelats för verksamheten och för upplag, byggnader eller
andra anläggningar,
2. sökanden innehar maskinell anläggning för omvandling av skrotbil till
metallskrot eller det genom avtal med en auktoriserad bilskrotare som har
sådan anläggning eller på annat sätt kan anses säkerställt att mottagna skrotbilar kommer att slutskrotas,
3. anledning inte finns att anta att sökanden åsidosätter villkor som gäller
för tillstånd enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken eller att sökanden
på annat sätt handlar i strid med vad som åligger sökanden i fråga om verksamheten enligt gällande lagstiftning om bebyggelse eller miljövård.
Auktorisation får inte meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
7 §2 Ansökan om auktorisation av bilskrotare skall innehålla uppgifter om
1. sökandens namn, firma och postadress samt, i fråga om fysisk person,
personnummer och, i fråga om juridisk person, tilldelat organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer
m.fl.,
2. platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden
bedriver eller avser att bedriva bilskrotning,
3. förhållanden som avses i 3 § första stycket 1 och 2 denna förordning.
Till ansökan skall sökanden foga de handlingar som han vill åberopa till
bevis för att han uppfyller de villkor som anges i 3 § första stycket 1 och 2
och andra stycket denna förordning.
14 §3 Behörighet att underteckna skrotningsintyg tillkommer
1. auktoriserad bilskrotare som är fysisk person, om han inte är i konkurs
eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
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2. annan lämplig person som är anställd hos en auktoriserad bilskrotare
och av länsstyrelsen godkänts som behörig att underteckna skrotningsintyg,
3. konkursförvaltare för en auktoriserad bilskrotare som har försatts i konkurs,
4. person som kommunen anmäler till länsstyrelsen i samband med att
upplag eller annat mottagningsställe för skrotbilar inrättas av kommunen,
5. förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar
rörelsen.
Godkännande som avses i första stycket 2 upphör att gälla om den anställde försätts i konkurs eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
eller om anställningen upphör. Godkännandet kan återkallas, om anmärkningar mot vederbörandes lämplighet ger anledning därtill.
15 §4 En auktoriserad bilskrotare eller sådan bilskrotares dödsbo, konkursförvaltare eller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som
omfattar rörelsen skall skriftligen anmäla till länsstyrelsen om behörighet
som avses i 14 § första stycket 2 har upphört att gälla. Dödsbo, konkursförvaltare och förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall även utan dröjsmål anmäla dödsfallet, egendomsavträdet respektive förvaltarförordnandet.
26 §5 Länsstyrelsens beslut enligt 22 b § får överklagas hos Naturvårdsverket.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsens beslut i andra fall än
enligt 3–5 eller 9 §, 14 § första stycket 2 eller andra stycket får dock inte
överklagas.
Naturvårdsverkets beslut i en överklagad fråga eller enligt 22 c § får inte
överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre föreskrifter gäller
för ansökningar som har gjorts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Katrin Flossing
(Miljödepartementet)
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