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FULLMAKT

Fullmakt Biogasstöd 2018
Jag ger härmed fullmakt åt nedanstående person att ansöka om Biogasstöd 2018 för min räkning
samt lämna de uppgifter som Jordbruksverket begär.
Information om villkor och regler samt vilka uppgifter och underlag vi begär framgår på
Jordbruksverkets webbplats.
Personen som får fullmakten kommer också att intyga följande:






att alla uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga
att anläggningen kommer att göras tillgänglig för kontroll på plats om Jordbruksverket
efterfrågar det samt att företaget kommer att bistå med den hjälp och information som
behövs för att genomföra kontrollen
att företaget samtycker till att Jordbruksverket får använda de uppgifter som lämnats i
ansökan för statistikändamål och utvärdering av stödet
att företaget samtycker till att uppgifter får publiceras på EU‐kommissionens webbplats om
ett stöd på 500 000 euro eller mer beviljas

Uppgifter om den som ger fullmakt
Namn och adress

Personnummer
Telefonnummer

e‐postadress

Uppgifter om den som får fullmakt (att ansöka åt företaget)
SJV LSB11:8B 2018‐09‐10

Namn och adress

Personnummer
Telefonnummer

e‐postadress

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2018-09-10
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Underskrift av den som ger fullmakt (för juridiska personer behörig firmatecknare)
Jag ger härmed ovanstående person rätt att för min räkning ansöka om Biogasstöd 2018.
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anvisning
Fyll i personuppgifter för den du ger fullmakt och för dig själv (den organisation som ansökan
kommer att avse). Du som ger fullmakten ska också skriva under blanketten. Bifoga intyg på behörig
firmatecknare för den som ger fullmakten. Ladda upp underlagen som bilagor när du gör ansökan i
vår e‐tjänst.
Om du inte laddar upp fullmakten och bilagor i ansökan kan du skicka den till:
Jordbruksverket
Jordbrukarstödsenheten
551 82 Jönköping

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i den här fullmakten använder vi för vår myndighetsutövning. Mer
information om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har hittar du på
www.jordbruksverket.se/personuppgifter.

