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Utbetalningsansökan eller anmälan om verkställande, 

byggande av ny skogsväg eller grundlig förbättring av enskild 

väg 

Kundreferens 

Ett referensnummer som tjänar uppgörarens/verkställarens behov 

Referensnummer 

Bankens betalningsreferens (kan inte innehålla bokstäver, 4-20 siffror)  

Betalningsmottagaren kan för att stödutbetalningen enklare ska kännas igen ange 

ett referensnummer som endast består av siffror (bankreferens). Som stomme i 

referensnumret kan till exempel kund- eller fakturanumret användas. En 

kontrollsiffra läggs sedan till efter stommen. Referensnumret är minst fyra siffror 

långt (stommen 3 + kontrollsiffran). Referensnumret får vara högst 20 siffror 

långt (19 + 1). För att räkna ut referensnumret kan man använda de 

referenskalkylatorer som finns på bankernas webbplatser och på 

Finansbranschens centralförbunds webbplats. Om inget referensnummer har 

angetts använder Skogscentralen referensnumret 1122 eftersom 

stödutbetalningarna inte går igenom utan referens. 

Utbetalningsansökan 

En utbetalningsansökan kan göras fastän projektet är pågående. Med ansökan 

görs en redogörelse för de kostnader som verkställts fram till tidpunkten då 

ansökan görs, på vars grund utbetalning av stödet söks. Redogör i ansökan för 

hur de verkställda kostnaderna för projektet fördelar sig per projektandel på 

planerings-, arbets-, materialkostnader och övriga kostnader. En redogörelse för 

kostnaderna per fastighet är inte nödvändig.  

Stödmottagaren ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen om stödmottagaren 

inte kan följa finansieringsbeslutets villkor och obligationer. Förändringar som 

påverkar användningen av stödet (med undantag för små förändringar) måste 

utan dröjsmål meddelas till Skogscentralen. Sådana förändringar är överskridande 

av arbetsmängder, materialmängder, kostnader och om arbetet försenas. 

Anmälan om verkställande  

Anmälan om verkställande är en anmälan som görs när projektet är fullbordat. 

Ange arbetsmängderna i anmälan om verkställande i enlighet med 

finansieringsbeslutet per fastighet för varje projektandel. Det ska framgå hur 

arbetsmängderna fördelar sig på planerings-, arbets-, materialkostnader och 

övriga kostnader. Som bilaga till anmälan om verkställande förses inte kvitton 
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som visar kostnaderna. Stödmottagaren, uppgöraren av anmälan eller ett annat 

ombud för stödmottagaren bör vid Skogscentralens förfrågan skicka kopior av 

kvitton som visar de verkställda kostnaderna.  

Bifoga en karta där de områden som arbeten har utförts på i enlighet med 

finansieringsbeslutet har märkts ut. Om man har avvikit från verkställighetsplanen 

eller ansökan, bör man i anmälan om verkställande redogöra för hur man har 

avvikit från verkställighetsplanen och vilka grunderna är för avvikelserna. För 

redogörelsen används nödvändiga bilagor. 

Beslutets nummer 

Skogscentralen har gett ärendet ett nummer som står på finansieringsbeslutet, 

och med hjälp av det numret kan man koppla ihop utbetalningsansökan eller 

anmälan om verkställande med rätt ansökan. 

Verkställda arbeten och kostnader 

Ange arbetsmängder och kostnader per andel utan mervärdesskatt. Av 

kostnadsberäkningen ska framgå hur projektets kostnader fördelar sig på 

planerings-, arbets-, materialkostnader och övriga kostnader. Ange brobyggnads- 

eller -reparationskostnaderna uppdelade i planerings-, arbets- och 

materialkostnader då reparation av bro eller byggande av ny bro ingår i grundlig 

förbättring eller byggande av ny väg. 

Arbetsmängden ska anges per arbetsslag och med en meters noggrannhet. 

Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg anges separat. 

Överbyggnadsklasserna meddelas enligt Metsätehos skogsvägsnormers 

klassificering (publicerad 2001: http://www.metsateho.fi/metsatieohjeisto/). 

Intäkter som verkställandet av projektet gett 

Ge en uppskattning av de intäkter som skogsbruket i samband med projektet gett 

stödmottagaren efter att ansökan lämnades in. De här kan till exempel vara 

rotprisintäkter som uppstår av att skog fälls när vägbygget inleds. I en separat 

bilaga ska de uppskattade intäkterna meddelas per fastighet. 

Tilläggsuppgifter 

Redogör tillräckligt noggrant bland annat för vilka förändringar som skett i 

verkställandet av åtgärden och källan till eventuella inkomster som projektet gett. 

Karta 

Presentera förändringar som skett under verkställandet av planen på en karta. 

http://www.metsateho.fi/metsatieohjeisto/
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Bilagor 

Ange i förteckningen över bilagor alla dokument som lämnas in tillsammans med 

ansökan eller anmälan.  

Uppgifter om uppgöraren av planen och mottagaren av betalningen 

Fyll i kontaktuppgifterna och underteckna. 

Kostnadsslag för byggande av skogsväg (arbetsslag 70) och grundlig 

förbättring av enskild väg (arbetsslag 71) 

Kost-

nads-

slag 

Arbetsmoment Mängd-

enhet 

Material

kost-

nads-

slag 

Räknas 

in i 

arbets-

mäng-

den 

711 Stamväg, ny väg, grundarbeten m nej ja 

712 Områdesväg, ny väg, grundarbeten m nej ja 

713 Basväg, ny väg, grundarbeten m nej ja 

714 Övrigt arbete, ny väg  nej nej 

721 Stamväg, grundlig förbättring, 

grundarbeten 

m nej ja 

722 Områdesväg, grundlig förbättring, 

grundarbeten 

m nej ja 

723 Basväg, grundlig förbättring, 

grundarbeten 

m nej ja 

724 Övrigt arbete, grundlig förbättring  nej nej 

731 Stamväg, ny väg, överbyggnad t nej nej 

732 Områdesväg, nu väg, överbyggnad t nej nej 

733 Basväg, ny väg, överbyggnad t nej nej 

741 Stamväg, grundlig förbättring, 

överbyggnad 

t nej nej 
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Kost-

nads-

slag 

Arbetsmoment Mängd-

enhet 

Material

kost-

nads-

slag 

Räknas 

in i 

arbets-

mäng-

den 

742 Områdesväg, grundlig förbättring, 

överbyggnad 

t nej nej 

743 Basväg, grundlig förbättring, överbyggnad t nej nej 

751 Trummor, ny väg st. ja  nej 

752 Övrigt material, ny väg  ja nej 

753 Material för grundarbete, ny väg  ja nej 

754 Material för överbyggnad, ny väg  ja nej 

761 Trummor, grundlig förbättring st.  ja nej 

762 Övrigt material, grundlig förbättring st.  ja nej 

763 Material för grundarbete, grundlig 

förbättring 

 ja nej 

764 Material för överbyggnad, grundlig 

förbättring 

 ja nej 

771 Arbetskostnader för broarbete, ny bro  nej nej 

772 Kostnader för bromaterial, ny bro  ja nej 

781 Kostnader för broarbete, grundlig 

förbättring 

 nej nej 

782 Kostnader för bromaterial, grundlig 

förbättring 

 ja nej 

951 Intäkter som arbetet gett  nej nej 

968 Arbetsledning   nej nej 

997  Planering  nej nej 
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Kost-

nads-

slag 

Arbetsmoment Mängd-

enhet 

Material

kost-

nads-

slag 

Räknas 

in i 

arbets-

mäng-

den 

996 Kostnader för planering av bro, grundlig 

förbättring 

 nej nej 

993 Kostnader för planering av bro, ny bro   nej nej 

970 Vägförrättningar, tillstånd och andra 

liknande 

 nej nej 

 


