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Skogscentralen fyller i: Blankett 1 (2) 

Mottagningsdatum: _________________ SUO 4sv, 3/2021 

Ärendenummer: _________________ 

Vård av torvmarksskog, dikningstillstånd 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 

(34/2015) 

Vid behov dikningstillståndets löpande numrering _____________ 

Projektnummer __________________________________________ 

Ombud __________________________________________ 

I egenskap av ägare till fastigheten_____________________________ 

(fastighetsbeteckning, kommun-by-hus-enhet) i ______________________________by i 

______________________________ kommun/stad ger jag mitt tillstånd till att följande 

fastigheter ______________________________, ______________________________, 

______________________________ (fastighetsbeteckning/-beteckningar, kommun-by-

hus-enhet) utan ersättning får leda vatten genom min fastighet och gräva de 

diken som är utritade på den bifogade kartan (dikesförteckning finns vid behov 

nedan), bygga vattenskyddskonstruktioner och utföra övriga arbeten, samt röra 

sig med arbetsmaskiner på fastigheten till den del det är nödvändigt för att utföra 

nämna arbeten. 

Dikesförteckning: 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

_________- dikets pålavstånd _______ - _______ = _________ meter 

Andra tillståndsvillkor /tilläggsuppgifter 

Finlands skogscentral • Växel 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 407, kundtjanst@skogscentralen.fi • 

skogscentralen.fi 



   

  

  
 

          

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Skogscentralen fyller i: Blankett 2 (2) 

Mottagningsdatum: _________________ SUO 4sv, 3/2021 

Ärendenummer: _________________ 

Underskrifter 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Finlands skogscentral • Växel 029 432 400 • Kundtjänst tfn. 029 432 407, kundtjanst@skogscentralen.fi • 

skogscentralen.fi 
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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