SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Intyg från fastighetsägaren
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Klicka eller tryck här för att ange text.

Sökande
Namn
Organisationsnummer

Fastighetsägare
Namn
Organisations- eller personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Kontaktperson (om fastighetsägaren är en juridisk person)

Telefonnummer inkl. riktnummer

E-postadress

Fastighetsägarens underskrift
Jag ger sökanden rätt att låta installera laddningspunkter på den ovan angivna
fastigheten:
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Instruktioner för hur intyget ska fyllas i finns på nästa sida.
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Denna blankett använder sökande som har eller ska låta installera
laddningspunkt på en fastighet som den själv inte äger. Sökanden måste i dessa
fall visa intyg från fastighetsägaren om att denne godkänner att sökanden låter
installera laddningspunkter på fastigheten.
Såhär fyller du i blanketten

Fastighet
Ange fastighetsbeteckningen för den fastighet på vilken laddningspunkt ska
installeras, kommun ska framgå.
Sökande
Ange uppgifter för den som söker bidraget.
Fastighetsägare
Ange uppgifter om den som äger fastigheten. Om fastighetsägaren är en juridisk
person är det företagets eller organisationens uppgifter du ska ange. Ange i
sådana fall även en kontaktperson och dennes kontaktuppgifter. Är
fastighetsägaren en fysisk person är det dennes kontaktuppgifter som ska anges.
Fastighetsägarens underskrift
Skriv ut och underteckna blanketten. För juridiska personer är det behörig
firmatecknare som ska skriva under. Tänk på att det ibland krävs att flera
firmatecknare skriver under. Tänk på att skicka med intyg om vem som är
firmatecknare för företaget, organisationen eller föreningen tillsammans med
fullmakten.
Giltighet
Intyget gäller tills vidare. Fastighetsägaren kan återta intyget när som helst
genom att skicka ett e-postmeddelande till Naturvårdsverket på
registrator@naturvardsverket.se eller ringa till ansvarig handläggare på
Naturvårdsverket.

