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Fullmakt 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 

(34/2015)  

Den befullmäktigade 

Efternamn 

Förnamn 

Personbeteckning 

Fullmakten gäller ett 

projekt för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd 

projekt för byggande av ny skogsväg 

projekt för grundlig förbättring av enskild väg 

projekt för vård av torvmarksskog 

projekt för vitaliseringsgödsling 

Jag befullmäktigar den ovannämnda personen att för min räkning 

• underteckna de dokument som behövs för att anskaffa medel enligt den

temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera). Fullmakten

rör projektet som planeras för de nedan nämnda fastigheterna.

• Representera mig även i andra ärenden som berör ifrågavarande projekt.

Samtidigt förbinder jag mig att sköta min andel av kostnaderna för projektet och 

att uppfylla övriga villkor för finansieringen.  

eller 

Fullmakten gäller 

ett miljöstödsprojekt. 

Jag befullmäktigar den ovannämnda personen att som mitt ombud 

• ansöka om miljöstöd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart

skogsbruk (kemera)

• sköta det ifrågavarande ansökningsärendet under den tid som Finlands

skogscentral handlägger det och

• att underteckna finansieringsansökan och miljöstödsavtalet.

TL 15, 3/2021



Skogscentralen fyller i: 

Mottagningsdatum: _________________ 

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

skogscentralen.fi 

2 (3) Blankett 

VK 1sv, 3/2021 

Betalning av beviljat stöd 

Stödet betalas till bankkontot som jag anger nedan. 

Stöd-

/betalningsmottagare 

Kontonummer 

(IBAN-form) 

BIC-kod Bankens namn 

Personbeteckning 

eller FO-nummer 

Betalningsreferens 

(bankreferens) 

Ombudet har rätt att styra betalningen av stödet till bankkontot hen anger. 

Fastigheterna som fullmakten berör  

Fastighetsbeteckning i siffror, 

kommun-by-hus-fastighet  

Fastighetens namn 



 Skogscentralen fyller i: 

Mottagningsdatum: _________________ 

 

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

skogscentralen.fi 

3 (3)  Blankett 

VK 1sv, 3/2021 

Underteckning 

Ort och datum  

Fullmaktsgivarens underskrifter 

Fullmaktsgivarens underskrift Ägarandel Namnförtydligande 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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