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Ansökan om finansiering för byggande av skogsväg som 

verkställs som samprojekt  

Stödberättigade åtgärder för att upprätthålla vägnätet  

Stöd kan beviljas för grundlig förbättring av en enskild väg som behövs för 

transporter inom skogsbruket, och för byggande av en ny skogsväg som verkställs 

som samprojekt. 

En grundlig förbättring av en enskild väg kan gälla hela vägen eller en del av den, 

konstruktioner och anläggningar och där kan också ingå byggande av ny 

skogsväg. En grundlig förbättring kan också gälla byggande av en separat 

upplagsplats vid vägen eller byggande av en bro, eller anläggning av en 

vägtrumma som motsvarar en bro, trots att vägen inte i övrigt byggs om. Vägen 

ska sammanhängande ansluta sig till ett vägnät som lämpar sig för transporter 

inom skogsbruket under hela året och den ska byggas så att den följer normerna 

för skogsvägar. 

En förutsättning för att få stöd är att vägen får användas för rekreation och att 

skötsel- och underhållsplikten sköts i 10 år efter utbetalning av stödet. Med 

skogsväg menas en sådan skogsväg som avses i lagen om enskilda vägar 

(560/2018) 3 §. 

Samprojekt 

Vägprojekt kan finansieras endast som samprojekt. Med samprojekt avses ett 

projekt som verkställs på minst två sådana fastigheter som inte tillhör samma 

stödsökande (markägare). Vardera fastighetsägaren ska ha rätt till stöd enligt den 

temporära lagen om hållbart skogsbruk. Om ett projekt genomförs som ett 

samprojekt ska alla markägares uppgifter meddelas separat på en bifogad 

blankett. Kontaktuppgifterna för den som har hand om skötseln av samprojektet 

anges vid punkten ”ombud”. Ett vägprojekt som verkställs av en samfälld skog är 

alltid ett samprojekt. 

En samägd fastighet 

Ange i bilagan för verkställighetsplanen grunderna för samägandet, samt för varje 

fastighet ägarandelen för de delägare som söker stöd för ett arbete eller en 

åtgärd. När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans handlar det om 

samägande. I normala fall förutsätter åtgärder som rör fastigheten att alla 

delägarna godkänner dem. 

För åtgärder enligt den temporära lagen om hållbart skogsbruk kan ändå sådana 

ägare som äger minst en fjärdedel av fastigheten och hör till de samägare som 

har hand om skötseln av fastigheten, anhålla om stöd. Enligt lagens 28 § 

TL 15, 3/2021 



 Ifyllnadsinstruktion 

 

 

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

skogscentralen.fi 

2 (4)  Blankett 

TIE 1sv, 3/2021 

förutsätter detta att de avstår från att kräva övriga delägare än de som deltagit i 

projektet, på kostnaderna för genomförandet. Rättigheten gäller också en enskild 

samägare som äger en fjärdedel av fastigheten och är en av dem som har hand 

om skötseln av den. Bestämmelsen tillämpas också på oskiftade dödsbon och på 

en sådan kvotdel av en fastighet som förvaltas genom sämjoskifte.  

Som samägare som sköter fastigheten betraktas en samägare som 1) i ett avtal 

om samförvaltning mellan delägarna som avses i 24 kap. 1 § i ärvdabalken 

(40/1965) har utsetts att sköta fastigheten, 2) genom avtal som ingåtts av 

samägarna har utsetts att fungera som samägare som sköter fastigheten, eller 3) 

bor på fastigheten, om inget avtal har gjorts.  

Att ansöka om stöd för kostnaderna att göra upp verkställighetsplanen, 

och/eller verkställighetskostnader 

Stöd för att göra upp verkställighetsplanen (planering) och för verkställande av 

arbetet (verkställande) kan endera sökas samtidigt eller separat. 

Om man söker stöd för planering och verkställande samtidigt, ska 

verkställighetsplan och karta med tillhörande bilagor bifogas till ansökan. Om 

uppgörandet av verkställighetsplanen redan tidigare har fått stöd som ett separat 

projekt, ska detta meddelas då man ansöker om stöd för verkställandet. Om ett 

vägbyggnadsprojekt tidigare har genomförts med skogsförbättringsfinansiering, 

ska projektnumret och året då projektet avslutades uppges i stödansökan. Om 

stöd för grundlig förbättring av väg enligt lagen om enskilda vägar tidigare har 

betalats för att grundligt förbättra vägen, ska tidpunkten för detta också uppges i 

stödansökan. I regel kan stöd för grundlig förbättring beviljas då det har gått 20 

år från slutbetalningen av ett tidigare arbete som utförts med offentliga medel. 

Övrigt offentligt stöd 

Sätt ett kryss i rutan om inget annat offentligt stöd har sökts för åtgärden. 

Skogscentralen kan inte bevilja stöd enligt den temporära lagen om finansiering 

av hållbart skogsbruk om det aktuella arbetet eller åtgärden har beviljats annat 

offentligt stöd. Om Skogscentralen först har beviljat stödet och det efter att det 

stödet utbetalats kommer fram att det har beviljats annat offentligt stöd för 

samma arbete eller åtgärd, måste stödet som Skogscentralen beviljat återkrävas. 

Med offentligt stöd avses förutom statliga stöd (i EU-rätt statliga stöd som riktas 

till ekonomisk verksamhet) även stöd via beskattningen. Stödet kan även beviljas i 

annan form än finansiering, som till exempel i form av varor och tjänster. 

Offentliga stöd kan beviljas av statliga medel (till exempel statsunderstödet enligt 

83 § i lagen om enskilda vägar), kommunala medel (till exempel det kommunala 

stödet enligt 84 § i lagen om enskilda vägar) eller av något annat offentligt 
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samfunds eller en offentligrättslig inrättnings eller stiftelses medel. Offentliga 

stöd kan även beviljas helt eller delvis med medel från Europeiska unionen.  

Elektronisk delgivning  

Skogscentralen kan, på det sätt som anges i 19 § i lagen om elektronisk 

kommunikation i myndigheternas verksamhet, skicka beslutet eller övriga 

dokument som rör behandlingen av ansökan elektroniskt till ombudet, till den e-

postadress som angetts i ansökan. Om du inte ger ditt samtycke till elektronisk 

delgivning av dokument ska du sätta kryss i rutan. 

Väglag och vägrätter 

En förutsättning för finansieringen är att man har grundat ständig vägrätt i 

enlighet med lagen om enskilda vägar, och vid vägförrättningen har bildat ett av 

delägarna bestående väglag för att sköta de ärenden som rör vägen. Kravet på en 

ständig vägrätt och ett väglag tillämpas dock inte på projekt som genomförs av en 

enda samfälld skog. Väglaget ska fatta beslut om grundlig förbättring av en 

enskild väg eller byggande av ny skogsväg, samt göra upp en aktuell förteckning 

över vägens delägare och deras vägenheter. 

Meddela den kommun där vägprojektet ligger och vägens namn (på blanketten vid 

punkt Finansieringsansökan) samt uppgifter om att ett väglag har bildats och 

väglagets beslut om att påbörja projektet. 

Ansvar för planering och verkställande samt avtal och tillstånd 

Meddela vem som gjort upp verkställighetsplanen för projektet samt den 

organisation som verkställer arbetet och ansvarspersonerna. Väglaget fattar 

besluten och ingår avtalen om planerings- och verkställighetsansvar för projektet. 

Som bilaga till verkställighetsplanen ska finnas ett av väglagets delägare 

undertecknat vägavtal i vilket de fastighetsvis förbinder sig till projektet och söker 

finansiering. Stöd kan beviljas endast de vägdelägare som har undertecknat 

vägavtalet. Till verkställighetsplanen bifogas också de övriga avtal, 

myndighetstillstånd eller -beslut som behövs. 

Arbetsmängder och kostnader 

Ange arbetsmängderna för byggande av ny skogsväg och/eller grundlig 

förbättring av enskild väg (m). Byggande av ny väg och grundlig förbättring kan 

ingå i samma projekt. Den nya vägens andel av den grundliga förbättringen får 

vara högst 20 procent av den totala längden, dock högst 1 000 m.  

Meddela totalkostnaderna för projektet utan mervärdesskatt, samt hur 

kostnaderna fördelas mellan planering och verkställande. Bifoga som bilaga till 

verkställighetsplanen en noggrannare kostnadsberäkning där kostnaderna för 
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planering, arbete, material och övriga kostnader specificeras. Hur kostnaderna 

fördelar sig per fastighet enligt vägenhetsberäkningen anges i en bilaga till 

verkställighetsplanen. 

Det sökta stödbeloppet och de inkomster från skogsbruket som sökanden får i 

samband med projektet 

Meddela det totala stödbelopp som söks (€). I bilagan till verkställighetsplanen 

ska finnas en beräkning på kostnaderna per fastighet och ägare, samt 

stödbeloppen för de sökande som är berättigade till stöd. Ge en beräkning av de 

inkomster från skogsbruket som sökanden får, efter att ansökan har lämnats in, i 

samband med genomförandet av projektet (€). Sådana inkomster kan till exempel 

vara inkomster från upphuggning av väglinjen. De uppskattade inkomsterna ska 

specificeras per sökande i bilagan till verkställighetsplanen. 

Beräknad tidpunkt då arbetena inleds och avslutas 

Meddela tidpunkterna då arbetena påbörjas och avslutas (ddmmåå). I 

Skogscentralens beslut är inskrivet när arbetena senast ska vara utförda och 

anmälan om verkställighet inlämnad. 

Ombud och uppgörare av ansökan 

Ombudet är en person som har fullmakt att sköta ansökan för den egentliga 

sökandens/sökandenas (markägarens) räkning. Vanligen utser väglaget ett ombud 

och en ersättare att representera delägarna. Man kan också komma överens om 

ombudet i det vägavtal som delägarna godkänner och undertecknar. 

Skogscentralen sänder beslutet och övriga dokument som rör ansökan till 

ombudet.  

Uppgöraren av ansökan (planeraren) kan också fungera som ombud om han har 

fullmakt till det. Ansökan undertecknas av ombudet, men om ombudet inte själv 

har gjort upp ansökan måste förutom uppgörarens uppgifter också ombudets 

namn och kontaktuppgifter finnas i ansökan. 

Bilagor  

• Verkställighetsplan med bilagor 

• Kartor 

 


