kommuns landsbygdsnäringsmyndighet/NTM-central

Ansökan ska inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet/närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM*) inom
15 arbetsdagar från det att ägande-/besittningsrätten överfördes. Till ansökan fogas sökandens/sökandenas utredningar av sin ägande-/besittningsrätt till gårdsbruksenheten
eller området samt till djuren i ett avtal om lantraser. Alla
överföringar av förbindelse/avtal som görs av samma myndighet ska sökas på samma gång.

ANSÖKAN
om överföring av förbindelse/avtal

Blankett 160

Om överföring söks i ett ärende som kräver ett avgörande av såväl
kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som NTM-centralen
måste separata ansökningar inlämnas till vardera myndigheten.
Myndighetens anteckningar
Blanketten mottagen,
Dnr/ Ärendebeteckning Mottagen av
dat.

1. Uppgifter om den som ansöker överföring
Namnet på den/de som ansöker om överföring

Personbeteckning

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Bankkontonummer i IBAN-form

Bankens BIC-kod

Lägenhetssignum

2. Ansökan
Miljöförbindelse
Överföring söks enbart om sökanden inte tidigare har ingått förbindelsen i fråga.
Överföring söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Icke-produktiv investering
Miljöavtal
Ekoförbindelse
Överföring söks hos NTM-centralen.

3. Uppgifter om den som ingått förbindelsen tidigare / den tidigare avtalspartner
Den som ingått förbindelsen tidigare/den tidigare avtalsparten

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Lägenhetssignum

4. Uppgifter om förbindelsen/avtalet
Förbindelse/avtal

Beslutsdatum
för det första
förbindelseåret

Beslutets Dnr/
Ärendenummer

Förbindelsens/
avtalets giltighetstid

-

-

____

Miljöförbindelse

____

Ekoförbindelse
Miljöavtal

____
____
____
____

Stöd för icke-produktiv investering

____

Förbindelsetidpunktens
sammanlagda areal som
ska överföras, ha
Djurantal (st.) och ras i avtalet om uppfödning av
lantraser

5. Underskrift
Jag ansöker om överföring av de ovan nämnda förbindelserna/avtalen. Jag är medveten om förutsättningarna och villkoren för dessa förbindelser/avtal och åtar mig att följa dem.
Ort och tid

Underskrift och namnförtydligande av den som bemyndigats att sköta ärenden
som rör jordbrukarstöd eller av alla som äger gården

6. Bilagor till ansökan
Till ansökan fogas:
En utredning av överföringen av ägande-/besittningsrätten (köpebrev, arrendeavtal etc.)
Ett kartutdrag om ansökan gäller bara en del av avtalsområdet
Vid överföring av ekoförbindelse ett intyg över sökandens yrkesskicklighet
En utredning av delningen och grunderna för den samt ett kartutdrag, om förbindelsen ansöks om att bli överförd på de
nya ägarna till delar av en gård som delas i sin helhet
Ytterligare information (separat bilaga vid behov)

