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Fullmakt, beskogningsstöd 

Lag om temporärt stöd för beskogning, 1114/2020 

Den befullmäktigade 

Efternamn 

Förnamn 

Personbeteckning 

Den ovannämnda personen (den befullmäktigade) befullmäktigas att representera 

fullmaktsgivarna i ärenden som rör ansökan om beskogningsstöd av Finlands 

skogscentral och för att presentera anmälan om verkställandet för utbetalning av 

stödet. 

Stödet betalas till bankkontot jag anger nedan. 

Mottagaren av 

stödet/betalningen 

Kontonummer 

(IBAN-format) 

BIC-kod Bankens namn 

Personbeteckning 

eller FO-nummer 

Referensnummer 

(bankreferens) 

Ombudet har rätt att styra stödet till det bankkonto hen anger. 

Fastigheterna som fullmakten gäller 

Fastighetsbeteckning i siffror, 

kommun-by-hus-enhet  

Fastighetens namn 
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Tilläggsuppgifter 

Underskrivet 

Datum Ort 

Fullmaktsgivarnas underskrifter 

Fullmaktsgivarens underskrift Ägarandel Namnförtydligande 

Vi rekommenderar att man inte skickar fullmakten med vanlig e-post, eftersom 

blanketten innehåller personuppgifter, som är bra att skydda. Du hittar 

anvisningar för hur du skickar blanketten skyddat på Skogscentralens hemsida: 

https://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/blanketter 

https://www.metsakeskus.fi/sv/arenden/blanketter
https://www.metsakeskus.fi/sv
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