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Ansökan om miljöstöd för en 10-årsperiod 

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

Sökandes (markägarens) uppgifter  

Efternamn Förnamn 

Personbeteckning Gatuadress 

Postnummer Postort 

Telefon E-post

Kundreferens Kontonummer (IBAN-format) 

BIC-kod 

Samägd fastighet  

Fastigheten/fastigheterna är samägda Ja Nej 

Grunden för samägandet är beskattningssammanslutning oskiftat dödsbo makar 

samfälld skog annan, vad? ______________________________________________________________ 

Sökandens/sökandenas ägarandel i den samägda fastigheten ________________ %. 

Fastighetens/fastigheternas övriga delägare samt besittningsrättens innehavare är medvetna om denna miljöstödsansökan och 

har gett sökanden fullmakt att underteckna den. Till ansökan bifogas en förteckning över ägarna.  Ja  Nej 
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Övrigt offentligt stöd 

Har det sökts eller fåtts övrigt offentligt stöd för åtgärden? Ja Nej 

Samtycke till elektronisk delgivning 

Genom att ge ditt samtycke till elektronisk delgivning får du beslutet eller övriga dokument som rör ansökan som ett 

elektroniskt meddelande till e-postadressen du angett. (Kontrollera att du har angett din e-postadress.) Om du inte ger ditt 

samtycke till elektronisk delgivning, behöver du förbjuda det. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Uppgöraren av ansökan 

Uppgöraren av ansökan är också sökandens befullmäktigade ombud. 

Efternamn Förnamn 

Organisation FO-nummer 

Gatuadress Postnummer 

Postort Telefon 

E-post

Beredningskostnader 

Arbetstid som använts för att göra upp ansökan _______ timmar. Resor som gjorts på grund av uppgörandet av ansökan _______ 

km. 

Ombudets befogenheter 

Sökanden (markägaren) har _______ . _______.20_____ gett ombudet fullmakt att agera för hens räkning. 
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Av fullmakten framgår 

ombudets rätt att företräda sökanden i ärenden som rör ansökan enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart 

skogsbruk. 

bankkontot, (IBAN-format) till vilket stödet betalas, eller ombudets rätt att styra stödet till den bankkonto hen anger i 

sådana fall då stödet inte betalas till sökanden. 

annat, vad? _____________________________________________________________ 

fullmakt att göra upp vård- och användningsplan. fullmakt att verkställa vård- och användningsplanen. 

Fastighetsuppgifter, miljöstödsobjektens areal och det sökta stödbeloppet 

Kommunens 

namn 

Fastighets-

beteckning i 

siffror, 

kommun-

by-hus-

enhet  

Fastig-

hetens 

namn 

Areal, 

ha 

Sökt belopp 

för grunder-

sättning och 

ersättning 

för 

avverknings

värdet, euro 

Sökt 

stödbelopp 

inkl. 

berednings-

ersättning, 

euro 

Sökt 

stödbelopp 

för 

uppgörandet 

av vård- och 

användnings-

planen, euro 

Sökt 

stödbelopp 

för 

verkställande 

av vård- och 

användnings-

planen, euro  

Sökt 

stödbelopp 

totalt, euro 

Ansökan gäller ett område för vilket det tidigare funnits ett miljöstödsavtal. Ja Nej 

Det tidigare avtalet löper ut _______ . _______.20_______ Det tidigare miljöstödsavtalets kemera-nummer ____________________ 
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Tilläggsuppgifter (bl.a. möjliga passager genom avtalsområdet till fastighetens andra delar) 

 

Sökandes underskrift 

Ort  Datum  

Underskrift  Namnförtydligande  

Underskrift  Namnförtydligande  

Underskrift  Namnförtydligande  

Underskrift  Namnförtydligande  

Bilagor 

Miljöstödsberäkning av stödbeloppet som behövs  Figurvisa skogsdata för livsmiljöobjekten  

Figurförteckning över livsmiljöobjekten Redogörelse över att kriterierna för METSO-objekt uppfylls  

Beräkning av fastighetens totala trädbestånd  Karta, 1:10 000 eller noggrannare  

Vård- och användningsplan Ägarförteckning för samägda fastigheter  

Fullmakt Annan, vad? ______________________________________________ 

https://metsakeskus.fi/sv
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