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Ställande av säkerhet till regionförvaltningsverket 

1. Uppgifter om den som ställer säkerheten 

Företag FO-nummer 

Efternamn 

Förnamn Personbeteckning 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens E-post 

2. Uppgifter om säkerheten 

Uppgifter om säkerheten (belopp i euro eller annan säkerhet, t.ex. 

pantsättningsförbindelse) 

Grund/grunderna för ställande av säkerhet (bifoga handlingen) 

Beslut av regionförvaltningsverkets ansvarsområde för miljötillstånd 

Beslut av annan myndighet, uppge vilken i tilläggsuppgifter? 

Annan, uppge vilken i tilläggsuppgifter 

Övriga tilläggsuppgifter 
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Medlen ska betalas till regionförvaltningsverkets kontonummer 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (mottagarens namn) 

Danske Bank FI22 8000 1671 3880 65 DABAFIHH 

Nordea FI97 1660 3000 1074 28 NDEAFIHH 

I betalningens meddelandefält ska du skriva till vilket regionförvaltningsverk betalningen 

hör. 

Betalningsdag 

4. Prestationsavgift 

Om ställandet av säkerheten anknyter till ett annat beslut av regionförvaltningsverket och 

för vilket en avgift slagits fast, tar vi inte ut behandlingsavgift. I annat fall tar vi ut 

behandlingsavgiften. 

 

Avgiften är 200 euro. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av säkerheten, adderas 

till prestationen en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas 

förutbetalningarna. Priset per arbetstimme är 66 euro. 

5. Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Jag ger mitt samtycke till elektronisk behandling av ärendet och att beslutet mottages 

(delges) per e-post 

Samtycke till elektronisk delgivning och behandling betyder att även förfrågningar och 

begäran om kompletteringar kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara 

aktuell och användas aktivt. 

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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