
Bra att veta innan du kommer med bilen 
 

Det är det extra viktigt för oss att man läser på innan man kommer in för att skrota bilen, 
så att vi snabbt kan ta emot den för bästa miljöhantering. Samtliga bestämmelser gäller 

för skrotning av husvagn, moped/MC, skoter och släpvagn 
 
 
Registreringsbevis 
Det senaste registreringsbeviset måste finnas till hands vid inlämningen. Utan den kan vi 
enligt lag inte ta emot bilen. Först när bilen är avregistrerad kan den tas in för 
miljöhantering. Avregistreringen sker elektroniskt vilket innebär att du avskrivs som ägare i 
samma stund, det är då vi som bildemontering har rätten att ta in bilen för återvinning.  
 
 

Vanliga frågor 
Vad kostar det att skrota bilen? 
Tar du bilen till oss på egen hand är det helt kostnadsfritt oavsett om delar fattas eller är 
defekta.  
 
Kan ni hämta bilen? Vad kostar det? 
En komplett bil hämtar vi gratis inom visst område, ring bärgaren för att se om du är inom 
det kostnadsfria området 0706077892. För ej kompletta bilar, dvs. fattas motor, växellåda 
eller katalysator tillkommer avgifter, ring bärgaren för prisuppgifter. 
 
Om jag inte hittar registreringsbeviset? 
Då måste ett nytt registreringsbevis beställas hos transportstyrelsen. Tänk på att i samma 
stund som du beställer ett nytt registreringsbevis slutar det gamla att gälla. Detta innebär 
att om du efter samtalet skulle hitta papperet är detta ogiltigt och du kan inte använda det 
för avregistrering. 
 
Kan man inte avregistrera bilen i appen? 
Nej! Endast en auktoriserad bildemontering kan avregistrera en bil via transportstyrelsen 
genom att använda kontrollkoden på registreringsbeviset.  
 
Kan jag skrota någon annans bil? 
Registreringsbeviset är en värdehandling och det krävs att du som ägare kan legitimera dig 
på plats. Om du lämnar in någon annan bil krävs, utöver registreringsbeviset, en fullmakt 
från ägaren med godkännande och signatur, samt kopia på ägarens legitimation och en 
kopia på budets legitimation. 
 
Lämna in bilen 
Inlämning av bil sker under våra öppettider och ingen föranmälan krävs, du hittar alltid våra 
aktuella öppettider på www.sundsvalls.com  
Övrig tid kan du inte lämna bilen för att senare komma in med registreringsbeviset. Vår 
parkering sköts av Aimopark där 2 timmars parkering gäller. Bilar som lämnas utan att 
avregistreras kommer därför att bötfällas. Bilar som lämnas utanför vårt område 



omhändertages av Sundsvalls Kommun då det är deras mark, läs mer på www.sundsvall.se 
om din bil har blivit omhändertagen av Kommunen.  
 
Varför fick jag böter på min bil? 
Vi har infört ett samarbete med Aimopark då vi haft stora problem med att bilar lämnas 
utan registreringsbevis för att ägaren sagt att dem kommer in med papper senare och inte 
dyker upp. Detta har skapat ett problem med att mängder av bilar lämnas av både innan- 
och utanför vårt område. Eftersom vi inte har rätt att ta in dessa bilar för dränering innebär 
det stora problem för miljön om bilarna skulle börja läcka miljöfarliga vätskor i större 
mängder. Därför är det extra viktigt för oss att man läser på innan man kommer in för att 
skrota bilen, så att vi snabbt kan ta emot den för bästa miljöhantering. 
 
Om jag varit med om en bilolycka och en bärgare tar min bil till er, får jag böter? 
Dispens finns alltid för bilar som bärgas av assistansekåren,viking och Falck som har tillgång 
till vår parkering som är låst efter stängning. Om du ändå skulle få böter vid olycka och inte 
haft möjlighet att komma in med registreringsbevis p.g.a. sjukhusvistelse kan du alltid 
bestrida din bot, mer information hittar du hos Aimopark.  
 
Kan ni inte förvara min bil så jag kan komma med reg.bevis senare? 
Tyvärr har vi ingen möjlighet att förvara bilar då vi har begränsat med plats. Det är därför 
viktigt att man har med sig rätt dokumentation när man väl är på plats med bilen för 
skrotning. 
 
Jag har inte tid att lämna min bil under era öppettider? 
Vi tar endast emot bilar under våra öppettider och har öppet på vardagar. Att lämna in bilen 
för skrotning tar endast ca 15–20 minuter, du behöver därför bara avse en kort tid av din 
dag för att komma in med bilen.  
 


