
 

 

 

    

 

    

      

 
 

ANMÄLAN  

Anmälan om virkesmätning 

1(3) 

A. Mätande  företag
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer, ort Telefon 

E-postadress

B. Kontaktperson
Namn Funktion 

Adress Postnummer, ort Telefon 

E-postadress

C. Virkeskvantitet  som mätts  under föregående  kalenderår
Virkeskvantitet Handelsmått (enhet) Eventuellt egna anteckningar 

SK
S 

18
.1

5 
20

05
 



   

 

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
  
  

        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
               

               
 

Skogsstyrelsen Anmälan 2(3) 

D. Virkeskvantitet  som beräknas  bli  mätt  under det här  kalenderåret 
Virkeskvantitet Handelsmått (enhet) Eventuellt egna anteckningar 

E. Bilagor 
Bilaga nr Specificera 

F. Underskrift 
Datum Underskrift (den som ansvarar för virkesmätningen) Namnförtydligande 

Behandling av personuppgifter: För att hantera din anmälan om virkesmätning behöver vi spara de uppgifter du anger på denna 
blankett. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt 
de krav som finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.  

http://www.skogsstyrelsen.se/gdpr


 
  

 

   

 

      
 

    

    
  

 
  

 

  

  
 

3(3) 

Anvisning till blanketten anmälan om virkesmätning  
På den  här blanketten  anmäler du att ditt företag utför virkesmätning  och lämnar 
uppgifter om den bedrivna  verksamheten.  

Senast den 1  mars varje år  ska du lämna uppgifter  på  den här blanketten  till  
Skogsstyrelsen.  

Är ditt företag  inte anmält sedan tidigare behöver du  göra det på  den här blanketten  
innan verksamheten påbörjas. Fyll  i  så  fall  i  uppgifterna  under  punkterna  A,  B,  D  och  F.  

Du kan  läsa om  anmälningsskyldigheten och uppgiftslämnandet i  Skogsstyrelsens  
föreskrifter (SKSFS 2014:11) om virkesmätning.  

Vart  ska du  skicka anmälan?  
Skicka anmälan  till  Skogsstyrelsen, 551  83  Jönköping eller  med e-post till 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Var kan du hitta mer  information?  
Mer information om regler för dig som  mäter virke kan  du få på  Skogsstyrelsens  hemsida  
www.skogsstyrelsen.se/virkesmatning 

Du kan också vända dig direkt till Skogsstyrelsen på e-postadress 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

Så här fyller du i blanketten 

A. Mätande företag 
Fyll i företagets namn, adress, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Har du
enskild firma så fyller du i ditt eget namn och personnummer.

B. Kontaktperson 
Om det är någon annan person än den som är formellt ansvarig på företaget som i första
hand ska svara på frågor om verksamheten och uppgifterna i anmälan så anger du den
personen här.

C. Virkeskvantitet  som mätts under föregående kalenderår 
Ange virkeskvantiteten uppdelat på de handelsmått som används för  att bestämma
ersättningen mellan köpare och säljare av virket. Handelsmått är exempelvis kubikmeter
fastvolym under bark  (m3  fub), ton torrvikt eller energiinnehåll i  MWh. 

D. Virkeskvantitet som beräknas bli mätt under det här kalenderåret 
Ange virkeskvantiteten uppdelat på de handelsmått som du tror kommer att användas för 
att bestämma ersättningen mellan köpare och säljare. Din bedömning ska omfatta hela
kalenderåret.  Handelsmått  är exempelvis kubikmeter fastvolym under bark  (m3  fub), ton
torrvikt eller energiinnehåll i MWh. 

E. Bilagor 
Eventuell bilaga med virkeskvantiteter uppdelat på handelsmått.

F. Underskrift 
Den som ansvarar för virkesmätningen.

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
http://www.skogsstyrelsen.se/virkesmatning
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
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