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ANSÖKAN 
om överföring av förbindelse om 
ersättning för djurens välbefinnande 

kommuns landsbygdsnäringsmyndighet  Europeiska jordbruksfonden 
för landbygdsutveckling: 

Europa investerar i landbygdsområden

  Blankett 473 
Vid besittningsöverföring av en hel gård kan förbindel-
sen övertas av den som fortsätter bruka gården. Över-
föring av förbindelse ska sökas inom 15 arbetsdagar 
från överförandet av ägande- eller besittningsrätten till 
den gård som är föremål för överföringen. 

 

Myndighetens anteckningar  
Lämna in ansökan till kommunens landsbygdsnä-
ringsmyndighet inom 15 arbetsdagar från förändring-
en. 

 Blanketten mottagen, datum Dnr/ Mottagare  

 
 
1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN (uppgifter om den som övertar förbindelsen) 
Namnet på den/de som ansöker om överföring Lägenhetssignum 

            
Utdelningsadress  Postnummer och postanstalt 

            
 
 
2. UPPGIFTER OM DEN SOM TIDIGARE INGÅTT FÖRBINDELSEN 
Förbindelsen har tidigare ingåtts av  Lägenhetssignum  

            
Utdelningsadress  Postnummer och postanstalt 

            
 
 
3. ANSÖKAN (Den stödsökande som fortsätter bruka gården kan överta förbindelsen när det gäller alla eller vissa åtgärder. 
Om stödsökanden inte fortsätter med någon eller några åtgärder återkrävs ersättningen för de åtgärder som inte längre 
genomförs) 

 Ansökan om överföring av förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande (överföring söks bara i det fall att 
sökanden inte tidigare har ingått en sådan förbindelse)   

Jag fortsätter med följande åtgärder: 

- 

- 

- 

 

Jag avstår från följande åtgärder: 

- 

- 

- 
 
 
 
4. UNDERSKRIFT (underskrift av den som övertar förbindelsen) 

Jag ansöker om att ovan nämnda förbindelse överförs. Jag är medveten om förutsättningarna och villkoren för 
denna förbindelse 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.  
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BESLUT OM ÖVERFÖRING ELLER ANNAN ÄND-
RING AV FÖRBINDELSEN  

 Dnr 
  
 

 ANSÖKAN GODKÄNNS 

 

 Förbindelsen och åtgärderna i den överförs genom detta beslut i sin helhet till sökanden 

Den stödsökande som övertar förbindelsen ska fortsätta genomföra åtgärderna fram till förbindelsens utgång.

 

Åtgärder som överförs: 

- 

- 

- 

- 

Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande upphör  (dat). 
Ytterligare information: 
 

 

 ANSÖKAN AVSLÅS 
 Motiveringar: 

  
 
 

Ort och tid Underskrift 

  
 
RÄTTSNORMER 

Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 

SRf om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015), ändr.  

 JSMf om ersättning för djurens välbefinnande (117/ 2015), ändr. 

ÄNDRINGSSÖKANDE 

Ändring i detta beslut söks genom en skriftlig begäran om omprövning.  
Anvisning om begäran om omprövning bifogas. 

 
Beslut har postats (dat) ______________________ 
 
Beslutet har delgivits: 
 

 Den som tidigare ingick förbindelsen.  
 

 _________________________ kommunens landsbygdsnäringsmyndighet      
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