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Leveranssäkerhetsutredning för verkställandet av naturvårdsprojekt 

Naturvårdsprojektets namn ________________________________________ 

Aktörens hantering av kvalitets- och miljöfrågor 

Aktören ska bifoga kopior på de certifikat och miljösystem som de har, beskriva innehållet i systemet för egenkontroll eller ge en 

redogörelse för motsvarande skötsel av kvalitets‐ och miljöfrågor. 

Maskinernas kvalitet 

Räkna upp alla maskiner och apparater som används i verkställandet av projektet. 

Maskinens märke, modell och andra egenskaper med tanke 

på arbetet som ska utföras 

Uppgifter och användning av maskinen Maskinens 

ålder  
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Maskinens märke, modell och andra egenskaper med tanke 

på arbetet som ska utföras 

Uppgifter och användning av maskinen Maskinens 

ålder  

   

   

   

   

Yrkeskunskap i det maskinella och manuella arbetet 

Personens namn Uppgift i projektet Personens erfarenhet av att verkställa motsvarande 

naturvårdsprojekt, erfarenhet av annat motsvarande 

verkställande och annan arbetserfarenhet som är relevant 

för projektet. Utbildning i anslutning till naturvårdsarbete. 
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Personens namn Uppgift i projektet Personens erfarenhet av att verkställa motsvarande 

naturvårdsprojekt, erfarenhet av annat motsvarande 

verkställande och annan arbetserfarenhet som är relevant 

för projektet. Utbildning i anslutning till naturvårdsarbete. 
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Personens namn Uppgift i projektet Personens erfarenhet av att verkställa motsvarande 

naturvårdsprojekt, erfarenhet av annat motsvarande 

verkställande och annan arbetserfarenhet som är relevant 

för projektet. Utbildning i anslutning till naturvårdsarbete. 

Planerarnas och arbetsledningens yrkeskunskap 

Personens namn och 

titel 

Uppgift i projektet Planerarens och arbetsledarens erfarenhet av arbetsledning och 

verkställande av motsvarande naturvårdsprojekt. 

Arbetserfarenhet av motsvarande naturvårdsarbete och 

arbetsledning samt annan arbetserfarenhet som stöder 

projektet. Referenser för verkställda arbeten från de senaste 5 

åren (dessutom kan en förteckning vara med som bilaga). 

Utbildning i anslutning till naturvårdsarbete. 

Arbetsinsats, 

dagsverken 



Leveranssäkerhetsutredning: 

Bilaga till naturvårdsprojektansökan 

Finlands skogscentral • Växel 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 407, kundtjanst@skogscentralen.fi • skogscentralen.fi 

5 (8) Blankett 
LH 3sv, 3/2021 

Personens namn och 

titel 

Uppgift i projektet Planerarens och arbetsledarens erfarenhet av arbetsledning och 

verkställande av motsvarande naturvårdsprojekt. 

Arbetserfarenhet av motsvarande naturvårdsarbete och 

arbetsledning samt annan arbetserfarenhet som stöder 

projektet. Referenser för verkställda arbeten från de senaste 5 

åren (dessutom kan en förteckning vara med som bilaga). 

Utbildning i anslutning till naturvårdsarbete. 

Arbetsinsats, 

dagsverken 

Eventuella andra personer 

T.ex. utomstående experter som anlitas för projektet

Person Deltagande i planeringen och/eller verkställandet av projektet Arbetsinsats, 

dagsverken 



Leveranssäkerhetsutredning: 

Bilaga till naturvårdsprojektansökan 

Finlands skogscentral • Växel 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 407, kundtjanst@skogscentralen.fi • skogscentralen.fi 

6 (8) Blankett 
LH 3sv, 3/2021 

Person Deltagande i planeringen och/eller verkställandet av projektet Arbetsinsats, 

dagsverken 

Eventuella samarbetspartner i verkställandet av projektet 

Samarbetspartner / 

Företagets namn 

Ansvarsperson Deltagande i planeringen och/eller verkställandet av projektet 
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Annan tilläggsinformation 

Informationen på blanketten om leveranssäkerhet inverkar på de kvalitetspoäng som ges i samband med projektansökan. Så 

exakt och korrekt information som möjligt garanterar att kvalitetspoängen är korrekta. 

Faktorer som påverkar kvalitetspoängen i urvalsprocessen 

Aktörens hantering av kvalitets- och miljöfrågor 

Certifikat, RALA-behörighet för jord- och vattenbyggande samt kvalitets- och miljösystem som den sökande har, och andra sätt 

att ta hänsyn till miljöfrågor, eller motsvarande påvisade former av egenkontroll.  

Exempel på certifikat: 

• ISO 9001 kvalitetscertifikat

• ISO 14001 miljöcertifikat

• OHSAS företagshälso- och arbetssäkerhetscertifikat

• PEFC aktörscertifikat

Maskinernas kvalitet 

Räkna upp alla relevanta maskiner och apparater som används i verkställandet. Maskinerna som används i olika arbetsmoment 

och deras lämplighet för verkställandet av naturvårdsprojektet. 
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Yrkeskunskap i det maskinella och manuella arbetet 

De anställdas erfarenhet av att verkställa motsvarande naturvårds- och/eller iståndsättningsarbeten. Maskinförarnas kompetens 

att verkställa naturvårds- och/eller iståndsättningsarbeten. 

Den sökandes yrkeskunskap 

De angivna personernas, speciellt den på arbetsplatsen ansvarigas erfarenhet, utbildning och annat kunnande i ledning, 

planering och verkställande av motsvarande naturvårds- och/eller iståndsättningsarbeten och arbetsinsats som enligt planen 

krävs. En referensförteckning kan vara med som bilaga till blanketten om leveranssäkerhet. 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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