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Ansökan för fastställande av delägarlagets stadgar 

Sökande 

Sökandes namn 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Delägarlagets namn 

FO-nummer Registernumret för det samfällda området 

Ombud/annan kontaktperson 

Namn 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

Faktureringsadress, om annan än sökandes adress 

Faktureringsadress 

Regionförvaltningsverket uppbär en prestationsavgift för beslutet. Avgiften grundar sig på 

lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt på statsrådets förordning om 

avgifter till regionförvaltningsverken. 



avi0601h sv  Sivu 2 / 2 

Till ansökan ska bifogas följande handlingar 

1. Stadgarna som godkänts vid delägarlagets stämma 

2. En kopia av protokollet från delägarlagets stämma, där stadgarna har godkänts 

3. Separat utredning över att delägarstämmans beslut vunnit laga kraft 

delägarstämmans beslut har inte klandrats vid tingsrätten inom 60 dagar 

gällande tidigare konstituerat delägarlag har inga rättelseyrkande framställts 
mot delägarstämmans beslut 

beslutets laga kraft bekräftas med försäkran av den person med 
namnteckningsrätt för delägarlaget alternativt med lagakraftsbevis från 
tingsrätten 

Tilläggsuppgifter 

Underskrift och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet 
(delgivning) per e-post 

Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om 

komplettering i ärendet 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 (www.avi.fi) 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

PB 5, 13035 AVI 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sköter fastställandet av stadgarna för 

sådana delägarlag som avses i lagen om samfälligheter på riksomfattande nivå. 

https://turvaviesti.avi.fi/
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