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MT 16sv, 9/2021 

Bilaga till anmälan om verkställande, anläggningsåtgärder 

för beskogning, flera stödmottagare 

Finlands skogscentral. Lagen om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020 

Bilagan behövs om stödtagarna är fler än en, till exempel makar, eller om bara 

vissa av delägarna i en beskattningssammanslutning söker stöd. 

På själva blanketten för anmälan om verkställande anges den huvudsökandes 

kontakt- och personuppgifter. I den här bilagan anges de övriga stödmottagarnas 

kontakt- och personuppgifter. 

Stödbeslutets ärendenummer 

Ärendenummer på stödbeslutet som fattats utifrån ansökan: ____ - _____ - _____. 

Huvudsökandens namn: ______________________________________________________ 

Ange de övriga stödmottagarna 

Stödmottagare 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-postadress Kundreferens 

Personbeteckning FO-nummer 

Ägarandel i 

fastigheten % 

Stödmottagare 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-postadress Kundreferens 

Personbeteckning FO-nummer 

Ägarandel i 

fastigheten % 
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Stödmottagare 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-postadress  Kundreferens  

Personbeteckning  FO-nummer  

Ägarandel i 

fastigheten % 

   

Stödmottagare 

Efternamn  Förnamn  

Gatuadress  Postnummer  

Postort  Telefon  

E-postadress  Kundreferens  

Personbeteckning  FO-nummer  

Ägarandel i 

fastigheten % 

   

 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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