FULLMAKT
- E-tjänster
Skicka ifylld fullmakt i original till:

CDB-enheten
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.

Jordbruksverket
CDB-enheten
826 84 Söderhamn

E-tjänster
Mina sidor

Projekt- och företagsstöd

Visa alla uppgifter på Mina sidor
Jag begränsar fullmakten för vad som ska visas på
Mina sidor så att den bara gäller för att:

Ansökan om projekt- och företagsstöd
Övrigt

Visa ansökningar på Mina sidor

Anmäl och ändra foderanläggning för primärproducenter,
transportörer, blandartjänst och butik/lager

Visa utbetalningar på Mina sidor

Anmälan och rapportering för foderleverantörer

Visa avräkningar på Mina sidor

CDB Internet

Visa min gård på Mina sidor

Flytt av gris, får och get

Visa kunduppgifter på Mina sidor
Beställning av märkningsutrustning
Ändra bankkonto på Mina sidor
Ändra adressuppgifter på Mina sidor
Jordbrukarstöd
Administration av jordbrukarstöd

Anmäl uppgifter om produktionsplats och djurhållning
Greppa Näringen, visa rådgivningsresultat och använda
beräkningsverktyg t.ex. växtnäringsbalans

Jag begränsar fullmakten för administration av
jordbrukarstöd så att den bara gäller för:

Överföring av stödrätter på Mina sidor
SAM Internet

Fullmaktstagare
Namn och adress

Personnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Fullmaktsgivare
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Kundnummer SAM
Telefonnummer (även riktnummer)
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E-postadress

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‐tjänster 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. Även för jordbrukarstöd kan du välja vilka delar som fullmaktstagaren ska ha rätt att agera i.
Fullmaktstagare
Ange personuppgifter för fullmaktstagaren.
Fullmaktsgivare
Ange uppgifterna om fullmaktsgivaren.
Om fullmaktsgivaren är en juridisk person är det företagets eller organisationens uppgifter som du
ska ange.
Underskrift av fullmaktsgivare
Skriv under blanketten. För juridiska personer är det den behöriga firmatecknaren som ska skriva
under.
Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under.

