Landskapsregeringens anteckningar

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Blankett Å 1e

Blanketten emottagen, datum, Dnr

ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV HELA GÅRDENS BESITTNING
Blankettens skall fyllas i om hela gårdens besittning har överförts under LFA-kompensationsbidragets
och/eller miljöstödets förbindelse-/avtalsperiod. Anmälan skall tillställas Ålands landskapsregering
inom 10 arbetsdagar från det att besittningsrätten överförts.
Om den nya besittaren övertar de förbindelser/avtal som gården omfattas av skall också blankett
Å1d fyllas i. Ansökan om överföring av förbindelse/avtal skall tillställas Ålands landskapsregering
inom 10 arbetsdagar från det att besittningsrätten överförts.
1. Uppgifter om gårdsbruksenheten som byter besittare
Lägenhetssignum

Kommun och by där stamlägenheten är belägen

Gårdsbruksenheten omfattas av
LFA-kompensationsbidrag, förbindelsen är från år _______________
Miljöstödets basstöd, förbindelsen är från år _____________________
Miljöstödets specialstöd, Vilka:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Uppgifter om den tidigare besittaren (överlåtaren)
Namn

Överlåtarens juridiska form

Kontaktperson (om överlåtaren inte är en fysisk person)

Postadress *

Postnummer och postanstalt *

Telefonnummer/GSM*

* Uppge kontaktpersonens uppgifter om överlåtaren inte är en fysisk person

3. Uppgifter om den nya besittaren (övertagaren)
Namn

Lägenhetssignum 1)

Personbeteckning/företags eller samfundssignum

Bankförbindelse

Utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Juridisk form 2)

Kontaktperson (om överlåtaren inte är en fysisk person) Telefonnummer/GSM*

Kontaktpersonens postadress

Postnummer och postanstalt

1)

Antecknas endast om den som övertar gårdsbruksenheten besitter en gårdsbruksenhet från förut.
Om den nya besittaren är ett dödsbo, en sammanslutning eller ett samfund skall uppgifter om delägarna
uppges i punkten för tilläggsutredning.
* Uppge kontaktpersonens uppgifter om överlåtaren inte är en fysisk person
2)

4. Överföring av besittningsrätten
Besittningsrätten har överförts, datum

Orsak
Generationsväxling
Försäljning/arrende
Sammanslagning

5. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna på denna blankett och dess bilagor är riktiga
Den tidigare besittarens underskrift
Ort och tid

Underskrift (alla delägares underskrifter eller fullmakter om sökanden är samfund, sammanslutning eller dödsbo)

Den nya besittarens underskrift
Ort och tid

Underskrift (alla delägares underskrifter eller fullmakter om sökanden är samfund, sammanslutning eller dödsbo)

TILLÄGGSUTREDNINGAR:
Utredning över dödsbo, sammanslutning eller samfund
Om den nya besittaren är ett dödsbo, en sammanslutning eller ett samfund ges uppgifter om delägarna i tabellen nedan (i skild bilaga vid behov)
Antalet delägare sammanlagt:
Delägare 1

andel Delägare 2

Delägarens namn

%

andel
%

Utdelningsadress
Postnummer och –anstalt
Personbeteckning
Samfundssignum/RF-nr
Beskattningskommun
Juridisk form*
Lägenhetens namn 1)
Lägenhetssignum 1)
Delägare 3

andel Delägare 4

Delägarens namn

%

andel
%

Utdelningsadress
Postnummer och –anstalt
Personbeteckning
Samfundssignum/RF-nr
Beskattningskommun
Juridisk form*
Lägenhetens namn 1)
Lägenhetssignum 1)
1)

Uppges endast om delägaren odlar samtidigt även en annan gård

* För erhållande av jordbrukets miljöstöd och LFA-kompensationsbidrag förutsätts att bolagsmännen i det
öppna bolaget, de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget eller medlemmarna i andelslaget bedriver
jordbruk eller trädgårdsodling genom att själva delta i arbetet. I fråga om ett aktiebolag förutsätts att över hälften av aktiebolagets röstetal direkt innehas av personer som genom att själva delta i arbetet bedriver jordbruk
eller trädgårdsodling.
Följande personer inom aktiebolaget bedriver jordbruk eller trädgårdsodling genom att
själv delta i arbetet.
Namn

Personbeteckning

ÖVRIGA TILLÄGGSUPPGIFTER

Följande bilagor skall bifogas:
- Utredning över överföring av ägande/besittningsrätten (köpebrev, arrendekontrakt eller dylikt)

Övriga bilagor:

