FULLMAKT
– E-tjänster
Djurregisterenheten
Observera!

Skicka ifylld fullmakt i original med bilagor till:

Läs anvisningen på sidan 2 innan du fyller i blanketten.
Om du vill söka fullmakt för projektstöd, företagsstöd eller
miljöinvesteringar, använd blanketten FULLMAKT – E-tjänst för
projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar (E16.8).

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

E-tjänster
Jag ger fullmakt för samtliga uppgifter nedan.
Jag ger endast fullmakt för de uppgifter som jag markerat nedan.
Observera att det endast är fullmaktsgivaren som får bekräftelsebrev när fullmakten är klar!
Mina sidor

Jordbrukarstöd

Visa ansökningar på Mina sidor (inte SAM Internet eller
projekt- och företagsstöd)

Överföring av stödrätter på Mina sidor
SAM Internet

Visa utbetalningar på Mina sidor
Visa avräkningar på Mina sidor
Visa min verksamhet på Mina sidor
Visa kunduppgifter på Mina sidor
Visa djursjukdata på Mina sidor

Övrigt

Anmäl och ändra foderanläggning för primärproducenter,
transportörer, blandartjänst och butik/lager
Anmälan och rapportering för foderleverantörer
CDB Internet

Ändra bankkonto på Mina sidor

Flytt av får, getter och grisar

Ändra kontaktuppgifter på Mina sidor

Registrera ny anläggning, ändra befintlig anläggning och
registrera hästar på anläggningen
Greppa Näringen, visa rådgivningsresultat och använda
beräkningsverktyg t.ex. växtnäringsbalans

Fullmaktstagare
Namn och adress

Personnummer

Emma Johansson
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Gamlebygymnasiet
594 32 Gamleby

19830809-1928
Telefonnummer (även riktnummer)

070-8290830

E-postadress

emma.johansson@hushallningssallskapet.se

Fullmaktsgivare
Namn och adress

Person-/organisationsnummer
Kundnummer SAM Internet (om det finns)
Telefonnummer (även riktnummer)

E-postadress

Underskrift av fullmaktsgivare (för juridiska personer, behörig firmatecknare)
SJV E16.2 2021-10-05

Jag ger härmed fullmaktstagaren rätt att för min räkning agera i ovan markerat/markerade e-tjänster.
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. 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.
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.
Fullmaktsbehörigheten "Visa ansökningar (inte SAM Internet)" ger fullmakt till bland annat
följande stöd: övergångsstödet för kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar, miljöersättning
för för ekologisk produktion med flera. För att ge fullmakt till någon att se och göra ansökan i
SAM Internet, måste du kryssa i rutan för fullmaktsbehörigheten SAM Internet.
Observera! När fullmakten är registrerad skickar vi bara ett bekräftelsebrev till
fullmaktsgivaren.
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.
För ett företag, förening eller organisation är det också firmatecknaren som ska skriva under.
Tänk på att skicka med intyg på vem som är firmatecknare för företaget, organisationen eller
föreningen tillsammans med fullmakten. Markera tydligt i underlaget vilken del som visar att
du är behörig firmatecknare.
Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under.
Dödsbo
Företräder du ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under fullmakten. Ni behöver också
bifoga bouppteckning eller dödsfallsintyg som visar vilka som är dödsbodelägare.
Fullmakten gäller tills vidare
Du måste avsluta fullmakten när den inte ska gälla längre. Du kan avsluta en fullmakt när som
helst genom att mejla eller ringa djurregisterenheten på Jordbruksverket.
Dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i fullmakten registreras och vi använder dem som ett led i vår
myndighetsutövning för att kunna dela ut de fullmakter du angivit.

