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Återkallande av fullmakt gällande Skogsstyrelsens Mina sidor
Den här blanketten använder du för att återkalla en fullmakt gällande Skogsstyrelsens Mina sidor.
Fullmaktsgivare
Namn/firma

Personnummer/organisationsnummer

Telefon

Jag (fullmaktsgivaren) återkallar härmed fullmakten för följande fullmaktstagare (ombud)
Namn

Personnummer

Samtliga fullmaktstagare
Underskrift av fullmaktsgivaren (För juridisk person se information om behörig firmatecknare m.m. nedan)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Uppge e-postadress om du önskar bekräftelse på när registrering är klar
E-post

Att återkalla fullmakt
Du kan när som helst återkalla en tidigare lämnad fullmakt att företräda dig på Skogsstyrelsens
Mina sidor. Det gäller oavsett om den är tidsbegränsad eller inte. Om du vill återkalla en
fullmakt fyller du i och skickar in denna blankett till Skogsstyrelsen. Du kan också återkalla
en fullmakt genom att själv logga in på Mina sidor och använda de funktioner som finns där.
Om fastigheten får en ny ägare upphör alla fullmakter som rör fastigheten att gälla.
Om ändring av fullmakt
Om du vill ändra villkoren i en given fullmakt, t.ex. giltighetstid eller omfattning, fyller du i en
ny fullmaktsblankett och skickar den till Skogsstyrelsen. Du kan också ändra villkoren genom
att själv logga in på Mina sidor och använda de funktioner som finns där.
Behörig firmatecknare
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för den juridiska personen ska skriva
under återkallandet av fullmakt. 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.
Skicka återkallande av fullmakt till
Skogsstyrelsen, Mina sidor, 551 83 Jönköping

