
  Uppdrag om förmedling av stödrätter och 

  fullmakt att genomföra affären

Grunduppgifter (Fylls i av både köpare och säljare) Texta gärna!
Plats för stödrättsbörsens egna anteckningar

Hemtelefon Nummer i Stödrättsbörsen

Person-/org.nr Namn

Mobiltelefon Adress

Kundnummer, (SAM) Postadress

E-postadress

Mina bud (Fylls i av köpare)

Bud Antal OBS Lägsta värde/avkastning Erbjudet pris

Två decimaler Tänk på att stödrätternas värde justeras varje år. på önskade stödrätter på önskade stödrätter

(Stödbelopp 2018, kurs 10,31 kr/E) (jämna 100-tal)

Hektar Kr/ha Kr/ha

Köpes:

Jag behöver köpa ovanstående stödrätter för att nå minimikravet på 4 ha. Ja Nej

Mina bud (Fylls i av säljare)

Bud Antal StödrättsID Värde/avkastning på Begärt pris på

Två bud ingår Två decimaler Första nr i det intervall Sista nr i det intervall på stödrätter till avsalu stödrätter till avsalu

i anmälningsavg. jag har stödrätter till salu jag har stödrätter till salu (Stödbelopp 2018, kurs 10,31 kr/E) (jämna 100-tal)

Hektar From Tom Kr/ha Kr/ha

A

B

C (+50 kr)

D (+50 kr)

Summa:

Betalning önskas till bankkonto eller bg/postgiro:

Säljare: Bifoga alltid kopia av aktuellt stödrättsinnehav! (Se SAM-internet) 

Glöm ej att skicka in en fullmakt för e-tjänster till: Jordbruksverket, Djurregisterenheten, 826 84 Söderhamn (Se www.stodrattsborsen.se)

Försäkran Mäklare: Linus Andersson 47 HS Skaraborg

År mån dag

Köpare/säljare/fullmaktsgivare:
      Namnteckning Namnförtydlligande

      OBS: För juridiska personer: behörig firmatecknare. För dödsbo eller konkursbo krävs fullmakt.

Budblanketten skickas till: Stödrättsbörsen, Gamlebygymnasiet, 594 32 GAMLEBY
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Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är fullständiga och riktiga. Jag har tagit del av villkoren för handel på 

Stödrättsbörsen enligt "Att köpa och sälja stödrätter på Stödrättsbörsen 2019" och godkänt dessa. Med min namnteckning ger jag 

samtidigt Stödrättsbörsens administratörer (Emma Johansson 830809-1928) fullmakt att i mitt ställe registrera, upprätta och 

underteckna följande handlingar:

- köpehandlingar för stödrätterna

- registrera uppgifter i Jordbruksverkets e-tjänst för överlåtelse av stödrätter 

Jag är medveten om att jag kan bli ersättningsskyldig om jag inte fullföljer affär enligt gällande fullmakt. Som köpare är jag 

medveten om att jag måste utnyttja stödrätterna under 2019 eller 2020. Som säljare garanterar jag att mina stödrätter är använda

2017 eller 2018 och att de inte har tilldelats på felaktig grund. Som säljare är jag medveten om att jag blir ersättningsskyldig både 

för köpeskilling och uteblivet gårds- och förgröningsstöd ifall de inte uppfyller jordbruksverkets krav och dras in från köparen. 

Fullmakten är giltig till 2019-12-31.
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Att köpa och sälja stödrätter 2019 
 

Handelstillfällen mm 
Handel på Stödrättsbörsen sker från februari 2019 till 14 juni 2019. Ordinarie dag för handel är torsdagar. Under 

högsäsong kan handeln utökas med ytterligare ett handelstillfälle per vecka. Vid låg omsättning, helg- och klämdagar kan 

Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar.  

 

Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.  

Statistik från Stödrättsbörsen publiceras på www.stodrattsborsen.se. På hemsidan finns även mer information om 

stödrätter.  

 

Avgifter 
För att anmäla sitt bud till börsen tas en anmälningsavgift ut. Skulle det inte bli någon affär är anmälningsavgiften den 

enda kostnaden.  

Vid affär tas provision ut av såväl säljare som köpare. Provisionens storlek är beroende av budets totala mängd och vid 

första handelstillfället tillkommer en grundprovision.   

Följande priser gäller för handel med stödrätter under 2019, men vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar. Moms 

tillkommer. 
 

 
Anmälningsavgift  300 kr (ett köpbud ingår eller två säljbud)   
Anmälningsavgift  400 kr    (ett köp- och två säljbud ingår) 
Vid fler säljbud ökar anmälningsavgiften med 50 kr/rad 
 
Grundprovision 200 kr (endast vid första handelstillfället) 

Inom intervallet är förmedlingskostnaden per hel hektar: 
0,01 - 5 ha   225 
5,01 – 20 ha  175 
20,01 – 50 ha  150 
över 50 ha  125 

 
 

 

Köparens och säljarens åtaganden 
Köpare och säljare på Stödrättsbörsen förbinder sig att följa angivet bud enligt "uppdrag om förmedling av stödrätter och 

fullmakt att genomföra affären". Skulle köpare eller säljare trots detta bryta ingången affär äger Stödrättsbörsen rätt att ta 

ut en avgift. 

Skulle köpare eller säljare göra upp affär på sidan om Stödrättsbörsen åtar sig denne att omedelbart korrigera sitt bud på 

Stödrättsbörsen.  

Köparen förbinder sig att inom fem bankdagar efter att Stödrättsbörsen meddelat att man hittat en säljare betala in 

angiven köpeskilling tillsammans med köparens provision.  

Säljaren är medveten om att likvid för försäljningen (minskad med säljarens provision) betalas ut senast en vecka efter att 

köpelikviden är erhållen från köparen och affären/överföringen är genomförd hos jordbruksverket. Observera att 

utbetalningen av likviden ofta blir fördröjd på grund av sena betalningar av köparen och/eller sen handläggningen hos 

jordbruksverket. 

Köpare och säljare kan när som helst ändra sina bud. (dock senast dagen innan handelsdagen).  

Det åligger köparen/säljaren att bevaka sitt bud. 

 

Stödrättsbörsens åtaganden 
Stödrättsbörsen åtar sig att bland Stödrättsbörsens aktörer försöka hitta en motpart till angivet pris.  

Stödrättsbörsen är inte ansvarig för stödrätt som lämnas till börsen utan att det resulterar i en affär.  

Stödrättsbörsen sköter allt administrativt arbete och garanterar säljaren sina pengar och köparen sina stödrätter.  

Om Jordbruksverket av någon anledning underkänner en affär blir den upphävd. Köpare och säljare kommer i så fall att i 

största möjliga utsträckning hållas skadeslösa. 

Stödrättsbörsen är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, 

strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och 

lockout gäller även om Stödrättsbörsen själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  

Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Stödrättsbörsen, om den varit normalt aktsamt. Stödrättsbörsen 

ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 

Föreligger hinder för Stödrättsbörsen, på grund av omständighet som anges i ovanstående stycket, att helt eller delvis 

utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört.  

Om Stödrättsbörsen till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall 

Stödrättsbörsen respektive kunden inte vara skyldig att erlägga ränta. 

Exempel: 

Att sälja 12 stödrätter i ett intervall 
kostar 300 kr i anmälningsavgift och 
vid affär blir provisionen 200 kr + 5 
st á 225 kr och 7 st á 175 kr  
totalt 2 550 kr i provision. 



FULLMAKT
– E-tjänster

Djurregisterenheten
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Fullmaktstagare
Namn och adress

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

Personnummer

Fullmaktsgivare
Namn och adress

E-postadress

Kundnummer SAM Internet (om det finns)

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Underskrift av fullmaktsgivare (för juridiska personer, behörig firmatecknare)

Jag ger härmed fullmaktstagaren rätt att för min räkning agera i ovan markerat/markerade e-tjänster.

Datum Namnunderskrift

Namnförtydligande

E-tjänster

Skicka ifylld fullmakt i original med bilagor till:

Jordbruksverket 
Djurregisterenheten 
826 84 Söderhamn

Visa utbetalningar på Mina sidor

Visa avräkningar på Mina sidor

Visa min verksamhet på Mina sidor

Visa kunduppgifter på Mina sidor

Visa djursjukdata på Mina sidor

Anmäl och ändra foderanläggning för primärproducenter,
transportörer, blandartjänst och butik/lager

Anmälan och rapportering för foderleverantörer

CDB Internet

Flytt av får, getter och grisar

Beställning av märkningsutrustning

Anmäl uppgifter om produktionsplats och djurhållning

Jag ger fullmakt för samtliga uppgifter nedan.

Överföring av stödrätter på Mina sidor

SAM Internet

Övrigt

Ändra bankkonto på Mina sidor

Ändra kontaktuppgifter på Mina sidor

Jordbrukarstöd

Greppa Näringen, visa rådgivningsresultat och använda 
beräkningsverktyg t.ex. växtnäringsbalans

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum

Observera!

Läs anvisningen på sidan 2 innan du fyller i blanketten.

Om du vill söka fullmakt för projektstöd, företagsstöd eller 
miljöinvesteringar, använd blanketten FULLMAKT – E-tjänst för 
projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar (E16.8).

Jag ger endast fullmakt för de uppgifter som jag markerat nedan.

Mina sidor

Visa ansökningar på Mina sidor (inte SAM Internet eller 
projekt- och företagsstöd)

Observera att det endast är fullmaktsgivaren som får bekräftelsebrev när fullmakten är klar!



FULLMAKT – E-tjänster

Denna blankett använder du när du vill ge en annan person fullmakt att agera för din räkning i 
Jordbruksverkets e-tjänster. När du ger någon annan en fullmakt att företräda dig ger du den 
personen tillåtelse att se all din information inom de områden som fullmakten omfattar. Personen 
kan exempelvis se all din kommunikation med myndigheten på Mina sidor, även för tiden innan 
du utfärdade fullmakten. 

Så här fyller du i blanketten

E-tjänster
Sätt kryss i rutan för de e-tjänster eller delar av e-tjänster som du vill att fullmakten ska 
omfatta. För Mina sidor kan du välja vilken information som du vill att fullmaktstagaren ska 
ha rätt att se och ändra. Även för jordbrukarstöd kan du välja vilka delar som fullmaktstagaren 
ska ha rätt att agera i. 

Fullmaktsbehörigheten "Visa ansökningar (inte SAM Internet)" ger fullmakt till bland annat 
följande stöd: övergångsstödet för kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar, miljöersättning 
för för ekologisk produktion med flera. För att ge fullmakt till någon att se och göra ansökan i 
SAM Internet, måste du kryssa i rutan för fullmaktsbehörigheten SAM Internet.

Observera! När fullmakten är registrerad skickar vi bara ett bekräftelsebrev till 
fullmaktsgivaren.      

Fullmaktstagare
Ange personuppgifter för fullmaktstagaren. 

Fullmaktsgivare
Ange uppgifterna om fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person är det 
företagets eller organisationens uppgifter som du ska ange.  

Underskrift av fullmaktsgivare
Skriv under blanketten. För juridiska personer är det den behöriga firmatecknaren som ska 
skriva under.

För ett företag, förening eller organisation är det också firmatecknaren som ska skriva under. 
Tänk på att skicka med intyg på vem som är firmatecknare för företaget, organisationen eller 
föreningen tillsammans med fullmakten. Markera tydligt i underlaget vilken del som visar att 
du är behörig firmatecknare.

Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under.

Fullmakten gäller tills vidare
Du måste avsluta fullmakten när den inte ska gälla längre. Du kan avsluta en fullmakt när som 
helst genom att mejla eller ringa djurregisterenheten på Jordbruksverket. 

Dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i fullmakten registreras och vi använder dem som ett led i vår 
myndighetsutövning för att kunna dela ut de fullmakter du angivit.
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