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Vård av torvmarksskog, utbetalningsansökan eller anmälan om verkställande 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) 

Utbetalningsansökan (projektet pågår) Anmälan om verkställande. Projektet har avslutats ______ . ______.20______. 

Sökandens (markägarens) eller ombudets uppgifter 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post Kundreferens 

Beslutnummer 

Uppgöraren av anmälan om verkställande 

Den som gjort anmälan om verkställande är också befullmäktigat ombud för den sökande. 

Befullmäktigandet har utretts i finansieringsansökan som lämnats in tidigare. 

Efternamn Förnamn 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 
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E-post Organisation 

FO-nummer 

Verkställande av projektet och betalning av stödet 

Projektet har verkställts som ett samprojekt och för varje sökande fyller man i en egen blankett Vård av torvmarksskog, 

uppgifter om fastighet. 

Med fullmakt av stödmottagarna betalas stödet för samprojektet till projektets verkställares bankkonto. 

Stödet för samprojektet betalas till varje stödmottagares eget bankkonto, som har meddelats i en separat bilaga. 

Betalningsinformation 

Betalningsreferens Stödmottagarens eller 

betalningsmottagarens 

namn 

Kontonummer i IBAN-form BIC-kod 

Bankens namn Personbeteckning eller 

FO-nummer 
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Verkställd arbetsmängd och verkställda kostnader 

Skilt per projektdel i anmälan om verkställande och i utbetalningsansökan. Räkna ihop sammanlagda mängder och kostnader 

radvis. 

Kost-
nads-
slag
kod 

Kostnadsslag och 

arbetsmängdens enhet 

Del 1, 
mängd 

Del 1, 
kostnader
euro 

Del 2, 
mängd 

Del 2, 

euro 

Del 3, 
mängd 

Del 3, 

euro 

Samman
lagt, 
mängd 

Samman
lagt, 

euro 

997 Planering 

602 Dikesrensning, m 

604 Kompletteringsdikning, m 

607 Byggande av väg på dikesren, 

m 

609 Vattenvårdskonstruktioner 

610 Övrigt maskinellt arbete 

611 Arealen, vård av 

torvmarksskog, ha 

612 Övriga materialkostnader 

kostnader kostnader

kostnader
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613 Trummor 

614 Material för 

vattenvådskonstruktioner 

968 Arbetsledning 

969 Ersättningar 

975 Dikningsförrättningar 

Beräkna totala kostnader (A) 

Intäkter som skogsbruket i samband med 

verkställandet ger stödmottagarna (B) 

Stödberättigade kostnader totalt (A-B) 

Sökt stöd, euro 

Kost-
nads-
slag
kod 

Kostnadsslag och 

arbetsmängdens enhet 

Del 1, 
mängd 

Del 1, 
kostnader
euro 

Del 2, 
mängd 

Del 2, 

euro 

Del 3, 
mängd 

Del 3, 

euro 

Samman
lagt, 
mängd 

Samman
lagt, kostnader kostnader

kostnader
euro 
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Tilläggsuppgifter 

Underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Karta 

I samprojekt fastighetsvisa uppgifter på egna blanketter, totalt _________ st. 

Övriga bilagor 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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