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HV 15sv, 3/2021 

Anmälan om verkställande (hjälpplantering eller ny 

beskogning) / ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada 

Finlands skogscentral. Viltskadelag 105/2009 

Uppgifter om ersättningssökanden 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Personbeteckning 

eller FO-nummer 

Uppgifter om uppgöraren av verkställighetsanmälan 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post

Uppgifter om fastigheten 

Kommun Fastighetsbeteckning i 

siffror  

kommun-by-hus-fastighet 

Fastighetens namn 

Ersättningsbeslutets nummer ______________________________________________ 

Information om betalningsmottagaren 

Efternamn Förnamn 

Personbeteckning 

eller FO-nummer 

Kontonummer 

(IBAN-format) 

Referens, ej 

obligatorisk 

TL 15, 3/2021
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Elektronisk delgivning 

Genom att samtycka till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra 

meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den e-postadress som du har 

angett (Kontrollera att du har angett din e-postadress). Om du inte samtycker till 

elektronisk delgivning, måste du förbjuda det. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Verkställda arbetsmängder och kostnader 

Figurnummer ___________ 

Kod Kostnadsslag Arbetsmängd 

ha/st./h 

Kostnad, euro, 

moms 0 % 

142 Röjning 

143 Markberedning, harvning, 

fläckupptagning 

144 Markberedning, plogning, 

högläggning 

145 Odlingsmaterial, tall 

146 Odlingsmaterial, gran 

147 Odlingsmaterial, vårtbjörk 

148 Plantering 

149 Sådd 

150 Annat arbete 

968 Arbetsledning 

Figurnummer ___________ 

Kod Kostnadsslag Arbetsmängd 

ha/st./h 

Kostnad, euro, 

moms 0 % 

142 Röjning 

Blankett 
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Kod Kostnadsslag Arbetsmängd 

ha/st./h 

Kostnad, euro, 

moms 0 % 

143 Markberedning, harvning, 

fläckupptagning 

144 Markberedning, plogning, 

högläggning 

145 Odlingsmaterial, tall 

146 Odlingsmaterial, gran 

147 Odlingsmaterial, vårtbjörk 

148 Plantering 

149 Sådd 

150 Annat arbete 

968 Arbetsledning 

Figurnummer ___________ 

Kod Kostnadsslag Arbetsmängd 

ha/st./h 

Kostnad, euro, 

moms 0 % 

142 Röjning 

143 Markberedning, harvning, 

fläckupptagning 

144 Markberedning, plogning, 

högläggning 

145 Odlingsmaterial, tall 

146 Odlingsmaterial, gran 

147 Odlingsmaterial, vårtbjörk 

148 Plantering 

149 Sådd 

Blankett 
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Kod Kostnadsslag Arbetsmängd 

ha/st./h 

Kostnad, euro, 

moms 0 % 

150 Annat arbete 

968 Arbetsledning 

Jag ansöker om tilläggstid ända till ________________. 

Motivering till ansökan om tilläggstid 

Markägarens underskrifter 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Underskrift Namnförtydligande 

Underskrift Namnförtydligande 

Blankett 
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