
HELSINGFORS STAD 
BYGGNADSTILLSYNSVERKET

ANSÖKAN
Byggnadsservitut 
Samreglering av fastigheter

MYNDIGHETENS  
ANTECKNINGAR
1. BERÄTTIGAD TOMT 
ELLER TOMTER

2. BELASTAD TOMT 
ELLER TOMTER

3. DEBITERING AV  
AVGIFTEN FÖR BESLUT  
OM SERVITUT 
 
Endast en betalare

4. OMBUD 
 
Kontaktperson som har 
rätt att komplettera och  
korrigera handlingarna

5. SERVITUTETS INNEHÅLL 
I KORTHET

Om den belastade tomten ägs av ett bostadsaktiebolag ska ett utdrag ur bolagsstämmans 
protokoll, där det framgår att bolagsstämman har godkänt att servitutet inrättas, bifogas till 
ansökningshandlingarna. Om den berättigade tomten ägs av ett bostadsaktiebolag räcker det 
med att ett motsvarande utdrag ur styrelsens protokoll bifogas till ansökningshandlingarna.

6. ANSÖKANS BILAGOR  

7. BESLUTET SKICKAS TILL  
 

8. UTLÄMNANDE AV 
SÖKANDENS UPPGIFTER

Uppgifterna i denna ansökan sparas i kommunregistrets byggnadstillsynsdel som upprätthålls 
vid byggnadstillsynen. Registerutdrag finns tillgängliga vid byggnadstillsynsverket.

Jag ger tillstånd att lämna ut mina personuppgifter i form av en kopia eller utskrift eller i 
elektronisk form för direktmarknadsföring och opinions- och marknadsundersökningar  
(Offentlighetslagen 16§ 3 mom.).
Mina personuppgifter får inte i någon form lämnas ut ur byggnadsregistret för direkt-
marknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar (Personuppgiftslagen, 30 § ).

9. DATUM OCH  
UNDERSKRIFT 

Stadsdel / kvarter / tomt Postadress

Tomtens ägare och dennas adress

Postadress

Tomtens ägare och dennas adress

Stadsdel / kvarter / tomt

Namn

Postadress Postnummer

Fax E-postTelefon under tjänstetid

Namn och yrke

Postadress Postnummer

Fax E-postTelefon under tjänstetid

Fullmakt från ägaren till varje tomt
Servitutsavtal

Utdrag ur bostads ab:s mötesprotokoll
Utredning över tomternas besittningsrätt

Handelsregisterutdrag för varje bolag
Fastighetsregisterutdrag för varje tomt
Ritnings- / kartmaterial, där servitutsområdet är 
utmärkt

Sökanden
Betalaren av beslutsavgiften
Ombudet
Någon annan, namn och adress

Datum

Sökandens eller det befullmäktigade ombudets underskrift

Namnförtydligande

Adress 
PB 2300 
00099 HELSINGFORS STAD

Besöksadress 
Broholmsgatan 13 
00530 Helsingfors

Fax 
(09) 310 26206

E-post 
rakennusvalvonta@hel.fi

Telefon 
(09) 310 2611

3/2006Bekanta dig med byggnads- 
tillsynens anvisning om 
byggnadsservitut innan du 
fyller i blanketten
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