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1 (1)  Blankett 

LH 2sv, 3/2021 

Ansökan om att få verkställa ett naturvårdsprojekt 

Naturvårdsprojekt ____________________________________________________________ 

Naturvårdsprojektet identifieras med projektets nummer och namn. Priset på olika 

skeden i projektet och helhetspriset på ansökan anges som heltal (euro) exklusive 

moms. I jämförelsen används helhetspriset på projektet. Priserna omfattar 

verkställarens alla kostnader och avgifter. Leveranssäkerhetsblanketten ska 

bifogas till ansökan. 

Aktörens uppgifter 

Namn  FO-nummer  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-post    

Naturvårdsprojektets uppgifter 

Naturvårds-

projekt 

Kostnader 

för 

planeringen, 

euro 

Kostnader för 

verkställandet 

euro, inklusive 

arbetsledning 

Kostnader för 

förvaltning 

och 

rapportering, 

euro 

Projekt-

kostnader 

sammanlagt, 

euro 

     

Pris per enhet på eventuella tilläggsarbeten som Skogscentralen beställer, 

mervärdesskatt ingår inte i beloppen 

Planeringsarbete, 

euro/h 

Arbetsledning vid 

verkställandet, 

euro/h 

Verkställande, 

maskinarbete, 

euro/h 

Verkställande, 

manuellt arbete, 

euro/h 

    

 

Ansökan gäller till och med _____________________. 

Underskrift 

Ort  Datum  

Underskrift  Namnförtydligande  

 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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