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Fullmakt för Skogsstyrelsens Kartprogram i gamla Mina sidor
Blanketten använder du för att ge fullmakt till ombud för inloggning i Skogsstyrelsens Kartprogram som finns i
gamla Mina sidor.
Fullmaktsgivare
Namn/firma

Personnummer/organisationsnummer
Telefon

Fullmaktstagare (ombud)
Namn

Personnummer

Fullmaktens omfattning
Fullmakten gäller för
Samtliga mina hel- och delägda fastigheter
Mina hel- och delägda fastigheter enligt nedan

Fullmaktstagaren har rätt att logga in på Mina sidor och får därmed tillgång till information som finns gällande
ovan angivna fastigheter. Informationen på Mina sidor utgörs bland annat av:
• Fastighetsuppgifter från Skogsstyrelsen och andra myndigheter, till exempel värdefulla naturområden,
fornminnen och tidigare avverkningsanmälningar.
• Egna planteringar och noteringar som jag eller någon annan ägare till fastigheten lagt in.
• Ytterligare information till följd av framtida utveckling av tjänsten.
Fullmaktsgivaren markerar med X vilka tjänster fullmakten omfattar.
Kartprogram
Läsrättigheter
Läs- och skrivrättigheter*
* Med valet läs- och skrivrättigheter i kartprogram har ombudet även möjlighet att lämna in avverkningsanmälningar.

Fullmaktens giltighetstid
Fullmakten är inte tidsbegränsad utan gäller tills den återkallas.
Fullmakten gäller t.o.m.
Underskrift fullmaktsgivare (för juridisk person se information om behörig firmatecknare m.m. på nästa sida)
Datum
Underskrift

Namnförtydligande

Ange e-postadress om du vill ha bekräftelse när registreringen är klar
E-post
Behandling av personuppgifter: För att hantera fullmakten behöver vi spara de uppgifter du anger på denna blankett. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Mer information om hur
Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr
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Behörig firmatecknare
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för den juridiska personen ska
skriva under fullmakten. Skogsstyrelsen kommer att kontrollera uppgiften om behörig
firmatecknare mot registrerade uppgifter hos Bolagsverket.
En handling som styrker uppgiften om behörig firmatecknare ska bifogas för juridiska
personer som inte finns registrerade hos Bolagsverket, till exempel stiftelse och
ideell förening. Bifoga exempelvis en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis eller ett
bestyrkt protokollsunderlag.
Dödsbo
Den eller de personer som är behöriga att företräda dödsboet ska skriva under
fullmakten. Bifoga handling som styrker rätten att företräda dödsboet, till exempel en
registrerad bouppteckning.
Förutsättningar för att en fullmakt ska kunna registreras hos Skogsstyrelsen
För att en fullmakt ska kunna registreras hos Skogsstyrelsen måste fullmaktsgivaren
vara lagfaren ägare av den berörda fastigheten och ha svenskt person- eller
organisationsnummer infört i lagfartsregistret. Fullmaktstagaren måste även ha en
personlig svensk e-legitimation om fullmaktstagaren inte redan äger en annan
fastighet.
Om fastigheten får en ny ägare upphör alla fullmakter som rör fastigheten att gälla.
Återkallande av fullmakt
Det finns en särskild blankett för återkallande av fullmakt. Du hittar den på
www.skogsstyrelsen.se/blanketter
Skicka fullmakten till
Skogsstyrelsen
Mina sidor
551 83 Jönköping

