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Utbetalningar kan enbart betalas  ut till bankgiro 
eller bankkonto.  Använd gärna Jordbruksverkets  
e-tjänst "Mina sidor"  för att anmäla eller ändra 
ditt kontonummer.  

Anmälan skickas till: 

Jordbruksverket 
Djurregisterenheten 
826 84 Söderhamn 

A. Person-/organisationsnummer 
Namn och adress Person-/organisationsnummer 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) 

Mobiltelefonnummer 

E-postadress 

B. Konto för att sätta in pengar på (endast ett  konto för samtliga stöd) 
Bank 

Bankgiro Bankkonto 
Kontonummer Clearingnummer kontonummer 

– – 

C. Godkänd id-handling (bifoga en kopia av godkänd id-handling) 

Id-kort Körkort PassSätt ett kryss för vilken id-handling du bifogar: 

D. Firmatecknare (handlingar ska bifogas för att styrka firmatecknare eller dödsbodelägare, se baksida) 
Sätt kryss för vilken handling du bifogar 

Styrelseprotokoll Boupteckning/Släktutredning 

E. Försäkran och underskrift 

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga och att jag har tagit del av 
gällande villkor för att erhålla utbetalningar. 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 

Postadress E-post Internet Telefon 

Jordbruksverket djurregister@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se 0771-223 223 
Djurregisterenheten 
826 84 Söderhamn 
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 E. Försäkran och underskrift 
   

Anvisningar till anmälan av kontonummer 

Du ska använda denna blankett när du ska   

• anmäla ditt kontonummer för första gången hos Jordbruksverket.  

• ändra ditt  kontonummer som redan är  registrerat hos Jordbruksverket.  

Så här fyller du i blanketten 

Här fyller du i dina personuppgifter. Om du är en organisation eller ett företag 
fyller du i dina organisations- eller företagsuppgifter. Om det avser ett dödsbo 
fyller du i den avlidnes personnummer. 

Här fyller du i vilken bank och vilket konto du vill att dina pengar ska betalas 
ut till. Stödet kan bara betalas ut till bankgiro eller bankkonto. OBS! Endast 
ett konto kan registreras för samtliga stöd. Använd gärna Jordbruksverkets 
e-tjänst ”Mina sidor” för att anmäla eller ändra ditt kontonummer. 

Tillsammans med den här blanketten ska du bifoga en kopia av godkänd
 id-handling. 

Exempel på id-handlingar:
 •  Id-kort
 •  Körkort
 •  Pass

 D.  Firmatecknare 
Om sökande är en förening, myndighet, eller stiftelse ska behörig 
person/personer underteckna ansökan samt bifoga ett underskrivet 
styrelseprotokoll, där det framgår vem/vilka som är firmatecknare.

 Om dödsbo, bifoga en kopia på förstasidan av
 bouppteckningen/släktutredningen. 

Om det finns flera firmatecknare och ni har krav på att handlingar för 
organisationen ska skrivas under av fler kan ni skriva underskrifter och  
namnförtydliganden längst ner på blanketten. 

Underteckna ansökan. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. 

Dina Personuppgifter   
Personuppgifter du lämnar på blanketten Anmälan -kontonummer registreras och används som ett led i vår 
myndighetsutövning för ändamålen stödhantering, kontroll, statistik, information, uppföljning, utvärdering och analys.
 Uppgifterna lämnas även till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med 
vad som följer av EU-lagstiftning lag eller förordning. Jordbruksverke t lagra uppgifterna enligt myndighetens  
arkivhantering. Uppgifterna behandlas elektroniskt. 
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