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Finlands skogscentral 
 

   Ifylls av Skogscentralen 
Mottagningsdatum 
 
 
 
Riihinummer 
 
 

  

 
Verkställighetsplan, byggande av skogsväg eller grundlig förbättring av 
enskild väg  

   Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 
Projektets grunduppgifter 

Verkställare 
 

Ansvarsperson 
 

Kundreferens 
 

Uppgjord, datum  Grundkarta 
 

Kommun/kommuner 
 

By/byar 
 

Vägens namn 
 

 
 Sammanfattning av arbetsmängder 

Grundlig förbättring av enskild väg, m 
 
 

Ny skogsväg, m Planerat totalt, m 

 

Vägtyp 

Överbygg
nads-
klass 

Andel nummer 
Arbetsslag 
 

Andel nummer 
Arbetsslag 
 

Andel nummer 
Arbetsslag 
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Stamväg, m      

Stamväg, m      

Områdesväg, m      

Områdesväg, m      

Basväg, m      

Basväg, m      

Totalt, m      

Separat bro, 
trumma, m 

     

Separata 
upplag, m 

     

 
 Verkningsområde och finansieringsduglighet 
Verkningsområde Finansieringsduglighet Medelkostnader 
 
Skogs- och tvinmark 
 
Jordbruksmark  
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Verkningsområde 
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ha 
 
ha 
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st. 
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Delägarfastigheter  
 
Skogsbrukets  
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Vägens minimibredd 
 
Tilläggsuppgifter 
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  Planerade arbeten och kostnader 
Kostnads-
slagets 
nummer 

Arbetsmoment 
Andel  
nummer 

Andel  
nummer 

Andel  
nummer 

Totalt 

Mängd 
Kostnad 

€ 
Mängd 

Kostnad 
€ 

Mängd 
Kostnad 

€ 
Mängd 

Kostnad 
€ 

997 Planering 

Kostnader för arbetet 

711 
Stamväg (Sv), ny väg, grundarbeten, m 

712 
Områdesväg (Ov), ny väg, 
grundarbeten, m 

713 Basväg (Bv), ny väg, grundarbeten, m 

714 Övrigt arbete, grundlig förbättring 

721 Sv, grundlig förb., grundarbeten, m  

722 Ov, grundlig förb., grundarbeten, m 

723 Bv, grundlig förb., grundarbeten, m 

724 Övrigt arbete, grundlig förbättring 

731 Sv, ny väg, överbyggnad, ton (t) 

732 Ov, ny väg, överbyggnad, t 

733 Bv, ny väg, överbyggnad, t 

741 Sv, grundlig förb., överbyggnad, t 

742 Ov, grundlig förb., överbyggnad, t 

743 Bv, grundlig förb., överbyggnad, t 

Kostnader för material 

751 Trummor, ny väg, antal 

752 Övrigt material, ny väg 

753 Material för grundarbete, ny väg 

754 Material för grundlig förbättring, ny väg 

761 Trummor, grundlig förbättring, antal 

762 Övrigt material, grundlig förbättring 

763 Material för grundarbete, grundlig förb. 

764 
Material för överbyggnad, grundlig 
förb. 

Byggande av bro, ny bro 

993 Kostnader för planering 

771 Kostnader för arbete 

772 Kostnader för material 

Byggande av bro, grundlig förbättr. 

996 Kostnader för planering 

781 Kostnader för arbete 

782 Kostnader för material 

Övriga kostnader 

970 Vägförrättnings-/tillståndsavgifter 

968 Arbetsledningskostnader

Totala kostnader 

951 Intäkter som arbetet gett 

Sökt stödbelopp 

Tilläggsuppgifter 

Föregående sida    Följande sida 
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Vägavtalet ingicks /            20        

Vägförrättningsbeslut nummer               gavs           /           20       

          Beslutet har överklagats.    Beslutet har inte överklagats.  

Jorddomstolens beslut nummer   gavs          /          20       

Skogsvägens karaktär: utredning av hur vägtätheten på verkningsområdet har beräknats och andelen 
transporter inom skogsbruket enligt vägenheter 

Planerad arbetsmetod, byggnadstid för de olika arbetsmomenten och överbyggnadsmaterial 

Beskrivning av faktorer som inverkar på vägtyp, överbyggnadsklass och sträckning, samt vägens betydelse 
som en del av vägnätet av lägre grad 

Anslutningslov till privata vägar, anslutningslov till allmänna vägar samt tillstånd från VR och 
vattendomstolen med flera, vägrätter till annan mark än delägarfastigheternas, ersättningar till delägare och 
utomstående, samt synpunkter på miljövård och planläggning 

 Följande sida Föregående sida 
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Faktorer som väsentligt inverkar på kostnaderna för vägprojektet, motiverade avvikelser från 
normbestämmelserna, landskapsvårdande arbeten och andra speciella omständigheter som inverkar på 
planeringen eller verkställandet 

Förekomst av särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 § och hur de beaktas, samt andra naturvärden 

Fastighetsuppgifterna är uppdaterade enligt vad som gällde          /       20      . 

Dokument bifogade till planen 
    Juridiska dokument    Tekniska dokument 

St. Dokumentnamn St. Dokumentnamn 
Fastighetsförteckning med ägar- och 
adressuppgifter 

Karta över vägplanen 

Vägavtal Karta över verkningsområdet 
Avtal om verkställande Längdprofilritning 
Beräkning av vägenheter Protokoll från terrängundersökning 
Kopia av vägförrättningsprotokollet Kostnadsberäkning, planerings-, arbets-, material-, 

och övriga kostnader samt hur kostnaderna 
fördelas på fastigheterna 

NTM-centralens utlåtande (ny väg) Plan för bro/trumma med bilagor 
Domstolsbeslut, myndighetskontakter (tillstånd 
och anmälningar) 

Utredning om natur- och miljövärden 

Anslutningslov till enskild väg 
Anslutningslov till allmän väg 
Väglagets mötesprotokoll 
Fullmakter och separata befullmäktiganden 
Utredning till stödmottagarna om inkomster i 
samband med verkställandet 

Ort och tid 

Uppgörare av planen 
Underskrift Namnförtydligande

Adress Postnummer Postort

 Telefon E-post

Kemerablankett: Verkställighetsplan, byggande av skogsväg, version 1.2 
Föregående sida 



 

 
 
Finlands skogscentral 
 
 
Verkställighetsplan, byggande av skogsväg eller grundlig förbättring av enskild väg, 
IFYLLNADSINSTRUKTION 
 
 
Grunduppgifter: Skogscentralen ger projektet ett riihinummer. Om Skogscentralen tidigare har beviljat 
medel för projektplaneringen, använd den kemeranummer som projektet då fick. Alla rutor i fältet för 
grunduppgifter ska fyllas i:  

• Kundreferens: Ett referensnummer som tjänar uppgörarens/verkställarens behov 
• Uppge numret på den grundkarta på vars område största delen av projektets verkningsområde eller 

väg finns  
• Namn och nummer på den kommun på vars område huvuddelen av projektet ligger 
• Namn och nummer på den by på vars område huvuddelen av projektet ligger 

 
Sammanfattning av arbetsmängder: Ange mängderna per arbetsslag med en meters noggrannhet. 
Byggande av ny väg och grundlig förbättring ska specificeras som egna andelar. Överbyggnadsklasserna 
anges i enlighet med skogsvägsnormernas klassificering.  
 
Verkningsområde och finansieringsduglighet: Ange i det här fältet de uppgifter som är viktigast med 
tanke på projektets finansieringsduglighet. Verkningsområdet ligger till grund för beräkning av vägtätheten 
enligt ministeriets bestämmelser. Verkningsområdet kan vara större eller lika stort som det effektområde 
man använder som grund vid beräkning av vägenheter. Verkningsområdet ska ritas ut på kartbilagan. 

• Den årliga avverkningsmängden kan grunda sig på skogsdatauppgifter eller på planerarens 
uppskattning 

• Skogsbrukets transportandel anges i enlighet med vägenhetsberäkningen 
• vägens minimibredd måste uppges 

 
Planerade arbeten och kostnader: Ange arbetsmängder och kostnader per andel (moms 0 %). Av 
kostnadsberäkningen ska framgå hur projektets kostnader fördelar sig på planering-, arbete- och övriga 
kostnader. Ange brobyggnadskostnaderna uppdelade i planerings-, arbets- och materialkostnader då 
reparation av bro eller byggande av ny bro ingår i grundlig förbättring eller byggande av ny väg. Ange övriga 
planeringskostnader som en totalsumma för hela projektet.  En mer detaljerad separat kostnadsberäkning 
för projektet ska lämnas in som bilaga till verkställighetsplanen. 
 
Under punkten ”Intäkter som arbetet gett” anges en uppskattning av de intäkter (€) som skogsbruket i 
samband med projektet gett stödmottagaren efter att ansökan lämnades in. De här kan till exempel vara 
intäkter som uppstår av att skogen fälls när vägbygget inleds. I bilagan till verkställighetsplanen ska de 
uppskattade intäkterna meddelas per sökande. 
 
De arbetsmängder som uppges vid den här punkten registreras i Riihi-systemets planeringsuppgifter per 
arbetsandel.  
 
Projektkarta: På den detaljerade planeringskartan ska du rita ut de viktigaste anslutningskonstruktionerna 
som trummor, anslutningar, vändplatser dräneringsdiken och en indexkarta som visar var vägen ligger.  
 
Övriga anvisningar: Beskriv i blankettens öppna fält det väsentligaste enligt vad som frågas i rubriken. Var 
tydlig och detaljerad så att den som fattar finansieringsbeslutet har tilläckliga uppgifter för att kunna 
behandla ansökan.    
 
Bilagor: Anteckna i förteckningen över bilagor alla dokument som lämnas in tillsammans med ansökan.  
 
Uppgifter om den som gjort upp planen: Namn och kontaktuppgifter. 
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