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YT 4sv, 4/2021 

Miljöstöd, fullmakt 

Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 

(34/2015)  

Jag befullmäktigar 

Efternamn 

Förnamn 

Personbeteckning 

att som ombud ansöka om miljöstöd enligt den temporära lagen om finansiering 

av hållbart skogsbruk (34/2015), sköta ansökningsärendet under tiden som 

Finlands skogscentral behandlar det, samt att underteckna finansieringsansökan 

och miljöstödsavtalet. 

Fastigheterna som fullmakten gäller 

Fastighetsbeteckning i siffror, 

kommun-by-hus-enhet 

Fastighetens namn 

TL 15, 3/2021

TL 15, 3/2021

TL 15, 3/2021
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Underskrifter 

Av alla ägare till fastigheterna och alla besittningsrättsinnehavare.  

Ort och datum  

Underskrifter av dem som gett fullmakten 

Underskrift Namnförtydligande 
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