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MKI 2sv, 4/2021 

Ansökan om beviljande av undantag från tidsfrist  

Jag ansöker om undantag från den tidsfrist på 10 dagar som stadgas i 14 § i 

skogslagen (1093/1996) för anmälan om användning av skog till Finlands 

skogscentral. 

Den sökandes uppgifter 

Markägaren, innehavaren av besittningsrätten eller innehavaren av en annan 

sådan särskild rättighet eller en person som hen gett fullmakt 

Namn  

Telefon  

Markägarens uppgifter 

Markägaren, om annan än den sökande  

Namn  

Telefon  

Fastigheten som ansökan om undantag gäller 

Fastighetsbeteckning i siffror, kommun-by-hus-enhet  

Fastighetens namn  

Avverkningsrättens innehavare 

Personens eller organisationens namn  

Beslutet levereras till 

Namn  

Gatuadress  

Postnummer  

Postort  

E-post  

Faktureringsadress 

Namn  

TL 15, 3/2021 

TL 15, 3/2021 
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Gatuadress 

Postnummer 

Postort 

E-post

Beslutet är avgiftsbelagt. Beloppet bestäms enligt Jord- och 

skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands 

skogscentral. 

Anmälan om användning av skog har lämnats in till Skogscentralen 

______.______.20____ 

Behandlingsytorna eller figurerna i undantagsansökan för anmälan om 

användning av skog ___________________________________________________________ 

Tidpunkt för inledningen av den avsedda avverkningen eller annan åtgärd 

_____._____.20___ 

Motiveringarna till ansökan 

Underskrift av den sökande eller den befullmäktigade 

Ort 

Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Fullmakt 

Annat befullmäktigande 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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