
Ansökan om statsbidrag för vissa skrotade fordon 

Besöksadress: 
Birger Jarlsgatan 16, Stockholm 

Postadress: 
Box 2218, 103 15 Stockholm 

Telefon 08-700 08 00 Organisationsnummer 200100-0829 
skrotning@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se Sid 1 

Telefon inkl. riktnummer E-postadress till kontaktperson

Kontaktperson 

Postadress 

Organisationsnummer Sökande kommun 

Totalt belopp enligt bilaga* (i kronor) 

Ja, samtliga fordon har skrotats tidigast 2018-01-01 

Bidrag har inte tidigare beviljats för fordonen 

Antal skrotade fordon 

Önskad betalningsreferens 

Kontohavare Bankens namn 

Bankgiro / Plusgiro alternativt kontonummer* 

Bidraget lämnas i enlighet med förordning (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och skrotning 
av vissa fordon som har flyttats med stöd av 2 § 3f. förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall och Kammarkollegiets villkor 
för detta. Bidraget kan lämnas för perioder enligt Kammarkollegiets hemsida där även sista ansökningsdag framgår. 

1. Kontaktuppgifter

2. Fordon som ansökan avser

* I elektronisk bilaga anges de fordon som ansökan avser. Fordonets registreringsnummer samt kostnader uppdelade på flytt, uppställning
och skrotning ska framgå.

3. Utbetalning av bidrag

* Om kontonummer anges krävs bifogat och vidimerat kontoutdrag där kommunens namn, bankens namn samt kontonummer framgår.
Alternativt kan intyg från bank bifogas.

Så här fyller du i blanketten elektroniskt 
Den här blanketten kan du fylla i elektroniskt. Vi behöver underskrift av behörig företrädare men kan ännu inte hantera 
elektronisk signatur. Av det skälet måste blanketten skrivas ut, undertecknas, scannas och skickas in till Kammarkollegiet 
via e-post. 
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Följande handlingar ska bifogas ansökan 
- Fordonsbilaga enlig mall på Kammarkollegiets hemsida
- Intyg om kontonummer (i förekommande fall)

Återbetalningsksyldighet 
- Som framgår av villkoren för bidraget kan kommunen bli skyldig att återbetala hela eller del av bidraget.

4. Övrigt

5. Underskrift av behörig företrädare
-  Sökanden samtycker att de personuppgifter som ansökan innehåller får behandlas för de ändamål som framgår av
ansökan.

-  Sökanden intygar att lämnande uppgifter är riktiga.
-  Sökande har tagit del av och accepterat Villkor för bidrag, avseende skrotade fordon.
- Sökanden intygar att bidrag inte sökts från Kammarkollegiet för samma fordon tidigare.

Ort och datum Uppgiftslämnarens underskrift 

Namnförtydligande 

Scannad ansökan och bilagor mailas till 

skrotning@kammarkollegiet.se 
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