FULLMAKT
– E-tjänst för projektstöd,
företagsstöd och miljöinvesteringar
Djurregisterenheten
Observera att när du ger någon annan en fullmakt att företräda dig
ger du den personen tillåtelse att se all din information inom de
områden som fullmakten omfattar. Personen kan exempelvis se all
din kommunikation med myndigheten på Mina sidor, även för tiden
innan du utfärdade fullmakten.
Läs anvisningen på sidan 2 innan du fyller i blanketten.

Skicka ifylld fullmakt i original med bilagor till:

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn
I de flesta fall ska du skicka en kopia på fullmakten och bilagorna även till
din stödmyndighet eller leaderkontor. Läs anvisningarna.

Uppgifter som fullmakten ska gälla för
Ansökan om stöd och utbetalning för projektstöd,
företagsstöd och miljöinvesteringar

Fullmakten för vad som ska visas på
Mina sidor gäller för att:

Bankkonto och adressuppgifter

Ändra bankkonto på Mina sidor
Ändra adressuppgifter på Mina sidor

Visa utbetalningar på Mina sidor
Visa kunduppgifter på Mina sidor

Fullmaktstagare
Namn och adress

Personnummer
Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Fullmaktsgivare
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Underlag för att visa att du är firmatecknare
Sätt ett kryss för att visa vilket underlag du skickar med som visar att du är firmatecknare. Markera tydligt i underlaget
vilken del som visar att du är behörig firmatecknare. Läs anvisningen på baksidan för information om vart underlaget ska
skickas.
Firmatecknare för ideell förening eller stiftelse
Justerat protokoll som styrker firmatecknare bifogas

Firmatecknare för en annan organisationsform
Jag bifogar följande underlag:

Stadgarna bifogas
Firmatecknare för myndighet
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Bemyndigande bifogas
Attesträtt bifogas

Underskrift av fullmaktsgivare (för juridiska personer, behörig firmatecknare)
Jag ger härmed fullmaktstagaren rätt att för min räkning agera i ovan markerat/markerade system.
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

FULLMAKT - E-tjänster
Denna blankett använder du när du vill ge en annan person fullmakt att agera för din räkning i
Jordbruksverkets e-tjänster.
Så här fyller du i blanketten
E-tjänster
Sätt kryss i rutan för de e-tjänster eller delar av e-tjänsten som du vill att fullmakten ska
omfatta. För Mina sidor kan du välja vilken information som du vill att fullmaktstagaren ska
ha rätt att se och ändra.
Fullmaktstagare
Ange uppgifter om den person som ska få fullmakt och tillgång till e-tjänsterna.
Fullmaktsgivare
Ange uppgifter om den person eller organisation som ger fullmakt.
Underlag för att visa att du är firmatecknare
Om du som fullmaktsgivare företräder en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag
eller ekonomisk förening behöver du bara bifoga underlag till ansökan om ansökan avser lokalt ledd
utveckling - Leader.
För övriga välj vilken organisationsform du företräder och vilket underlag du bifogar för att visa att du
är behörig firmatecknare.
Markera tydligt i underlaget vilken del som visar att du är behörig firmatecknare.
Om underlaget är protokoll från årsmöte, konstituerande styrelsemöte eller annat beslutsmöte får det
inte vara äldre än ett år.
Underskrift av fullmaktsgivare
Skriv under blanketten. Kom ihåg att det ibland krävs att flera skriver under.
Fullmakter för ansökan om utbetalning
För att ansöka om utbetalning behöver fullmaktsblanketten vara godkänd innan du kan göra din
ansökan.
Skicka fullmakten och underlagen
Skicka en ifylld fullmakt i original med underlag till djurregisterenheten.
Om du som är fullmaktstagare inte är firmatecknare eller om ni är två som tecknar firma i förening,
skicka en kopia på fullmaktsblanketten till din stödmyndighet eller leaderkontor. Är du som är
fullmaktstagare ensam firmatecknare behöver du inte skicka en kopia på fullmaktsblanketten.
Om fullmakten inte avser aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomisk förening, ska du
skicka kopia på underlaget som visar att du är firmatecknare till din stödmyndighet.
För stöd inom lokalt ledd utveckling – Leader, skicka alltid en kopia på underlaget som visar att du är
firmatecknare till ditt leaderkontor.
Fullmakten gäller tills vidare
Fullmakten gäller tills vidare om du inte avslutar den. Du kan avsluta en fullmakt när som helst genom
att mejla eller ringa till djurregisterenheten på Jordbruksverket.

