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Mottagningsdatum 

Kundreferens 

Referensnummer 

Anmälan om verkställande, byggande av skogsväg eller grundlig förbättring 
av enskild väg 

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

Beslut- 
nummer

Uppgjord, datum

Vägens namn 

Den här anmälan gäller:                Delbetalning av projektet              Avslutat projekt 

Projektet är genomfört:  Enligt ansökan och verkställighetsplanen                Med avvikelser från planen (utredning vid tilläggsuppgifter) 

Utförda arbeten och kostnader 
Kost-
nads-
slagets 
nummer 

Arbetsmoment 
Andel 
nummer 

Andel 
nummer 

Andel 
nummer 

Totalt 

Mängd Kost., € Mängd Kost., € 
Män
gd 

Kost., € Mängd 
Kost., 

€ 
997 Planeringskostnader 

Arbetskostnader 

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

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

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

714 Övrigt arbete, ny väg 

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 

   Följande sida 
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Kost-
nads-
slagets 
nummer 

Arbetsmoment 
Andel 
nummer 

Andel 
nummer 

Andel 
nummer 

Totalt 

Mängd Kost., € Mängd Kost., € Mängd Kost., € Mängd Kost., € 

Övriga kostnader 

970 Vägförrättnings-/tillståndsavgifter 

998 Arbetsledningskostnader 

Totala kostnader 

951 Intäkter som arbetet gett 

Skillnaden mellan kostnader och 
intäkter 

Tilläggsuppgifter (bland annat ändringar i planen, inkomster som uppstått under arbetets gång) 

Uppgörare av planen 
Underskrift Namnförtydligande 

E-post Telefon 

Adress Postnummer Postort

Stödmottagare (om någon annan än i ansökan, fullmakt eller annat bemyndigande som bilaga) 
Organisation FO-nummer Ansvarsperson

Adress Postnummer Postort 

E-post Telefon

Kontonummer (IBAN-form) BIC kod/ bankens namn 

Ombudets underskrift 
Underskrift Namnförtydligande

Bilagor 

 Karta       Inkomster uppdelade per fastighet         Fullmakter, st. 

Kemerablankett: Anmälan om verkställande, byggande av skogsväg, version 2.0 
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