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Anmälan/begäran om åtgärd 

Anmälan / begäran om åtgärd gällande misstanke om att förmedlingsrörelse agerat 

lagstridigt eller utövat verksamhet som strider emot god förmedlingssed. Anmälan / 

begäran om åtgärd leder inte nödvändigtvis till åtgärder; regionförvaltningsverket (RFV) 

strävar i första hand efter att utreda fall till vilka stark misstanke om lagstridigt agerande 

eller om verksamhet som strider mot god förmedlingssed är förknippad. 

Observera att regionförvaltningsverket inte har befogenhet att avgöra ärenden beträffande 

skadeersättning eller prissänkningskrav. Regionförvaltningsverket övervakar inte 

riktigheten hos värderingsinstrument som förmedlingsrörelserna upprättat. 

Anmälan skall skickas till det regionförvaltningsverk som upprätthåller det 

förmedlingsrörelseregister i vilket rörelsen är registrerad. Regionförvaltningsverkens 

förmedlingsrörelseregister finns på regionförvaltningsverkets webbsida www.rfv.fi. 

1. Den som anmäler/gör åtgärdsbegäran 

Efternamn Förnamn 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

2. Individualisering av förmedlingsrörelse 

Förmedlingsrörelsens namn FO-nummer 

Adressen till företagets kontor 
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3. Beskrivning av förmedlingstillfället eller annan verksamhet 
förmedlingsrörelsen utövat om vilken den som anmäler misstänker att 
förmedlingsrörelsen agerat lagstridigt eller mot god förmedlingssed 

4. Vilka författningar misstänker anmälaren att förmedlingsrörelsen har brutit 
emot? 
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5. Behandling av ärendet 

Har klagan anförts i ärendet eller har det delgivits åt annan myndighet eller sektor (t.ex. 

konsumentrådgivning, Konkurrens- och konsumentverket / konsumentombudsmannen) 

Ärendet har anhängiggjorts hos 

konsumenttvistenämnden tingsrätten 

Ärendet har avgjorts i 

konsumenttvistenämnden 

tingsrätten (vilken tingsrätt, dat/dnr): 

6. Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

7. Bilagor till anmälan (kopior av eventuellt sysslomannaavtal, köpeanbud, broschyr om 
försäljnings-/ hyresobjektet, köpebrev m.m.) 

Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda 

regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse 

åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller övrigt känslig information. 

Skyddad e-post: turvaviesti.avi.fi 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/kontaktuppgifter
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