ANMÄLAN
om genomförd generationsväxling eller annan förändring i
äganderätten till gården

Myndigheternas anteckningar
Datum

1 (2)

Dnr

Vi ber Er fylla i blanketten tydligt med textade bokstäver eller på maskin och returnera den till adressen ovan.

TIDIGARE ÄGARE TILL GÅRDEN
Namn

Personbeteckning

Näradress

FO-nummer

Lägenhetssignum

Postnummer och -anstalt

NY ÄGARE TILL GÅRDEN
Namn

Personbeteckning

Näradress

Postnummer och -anstalt

Lägenhetssignum

Telefon

Telefax

FO-nummer

Mobiltelefon
E-post

Den nya ägaren är
fysisk person/familjejordbruk
stat, kommun/kommunalförbund
aktiebolag eller andelsslag

familjebolag/-sammanslutning
församling
registrerat öppet bolag/kommanditbolag

stärbhus/dödsbo
stiftelse, förening el.dyl.

1. När har förändringen i äganderätten skett?
Datum

2. Har hela gården övergått till den nya ägaren vid ägarbytet?
Ja

Nej

Om Ni svarade nej, utred till vilka delar gården har övergått till den nya ägaren

3. Har den nya ägaren tidigare haft en gård eller basskiften i sin besittning?
Ja

Nej

Om Ni svarade ja, ange lägenhets- eller basskiftessignum och besittningstid samt om besittningen fortgår
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4. Övergår den tidigare ägarens samtliga utsädesodlingar och skördarna från dessa till den nya ägaren?
Ja

Från och med

/

20

Nej

Om Ni svarade nej, till vilka delar överförs de inte?

5. Överförs utsädespackeriverksamheten till den nya ägaren?
Ja

Från och med

/

20

Nej

Om Ni svarade nej, till vilka delar överförs den inte?

Packeriets namn
Packeribeteckning

Packeriets ansvarsperson

TILLÄGGSUTREDNINGAR

Utredningen kan vid behov göras på en separat bilaga.

UNDERSKRIFTER
Vi försäkrar att de uppgifter vi lämnat är riktiga
Ort och tid
Den nya ägarens underskrift

Den tidigare ägarens underskrift
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