AVGIFTER SOM TAS UT FÖR UTLÄMNANDE OCH LÖSEN AV HANDLINGAR
fr.o.m. 2015.
För Vasa stads handlingar, om vilkas lösen inte annat har beslutats eller bestämts,
uppbärs en lösenavgift enligt följande grunder. Grunderna gäller också uppgifter som
utlämnas i elektronisk form eller på annat motsvarande sätt.
1. AVGIFTSBELAGDA HANDLINGAR
1.1. Lösen
Sedvanligt utlämnande av uppgifter
Till riktigheten bestyrkt protokollsutdrag och kopia av handling till andra än sakägare
För första sidan (A4)
5,00 €
för varje därpå följande sida
1,50 €
Intyg som ges på begäran
10,00 €
(t.ex. ränte- eller bostadslåneintyg, arbetsintyg efter det första avgiftsfria exemplaret, kopia
av skolbetyg eller annat motsvarande intyg)
Ovan nämnda priser gäller också till riktigheten obestyrkta protokollsutdrag och kopior av
handlingar.
1.2. Utlämnande av uppgifter ur handling, kopia eller annan utskrift, vilket kräver
särskilda åtgärder
Fast grundavgift, som är graderad enligt hur krävande det är att söka fram uppgiften enligt
följande:
-

normal informationssökning (arbetstid under 2 h)
krävande informationssökning (arbetstid 2-5 h)
mycket krävande informationssökning (arbetstid över 5 h)

Utöver grundavgiften uppbärs för varje sida
- färgkopia

40 €
70 €
120 €
0,50 €
1,50 €

Om informationssökningen anses vara brådskande, kan den graderade grundavgiften
höjas till det dubbla.
Ovan nämnda graderade fasta avgift tillämpas också på utlämnande av uppgifter
muntligen ur handlingar som kräver särskilda åtgärder vid informationssökningen samt då
handlingarna hos myndigheten utlämnas för läsning eller kopiering och då uppgiften sänds
via e-post.

2. FÖRSÄNDELSEAVGIFT
Då handlingar översänds eller returneras på det sätt som utfärdats i lagen och
förordningen om översändande av handlingar, uppbärs för varje försändelse
postavgift enligt postavgiftstaxan + moms 24 %
dessutom försändelseavgift
2,50 euro
Post- och försändelseavgift uppbärs inte, om ingen lösen uppbärs för handlingen.
För lösen- och försändelseavgifter uppbärs ingen mervärdesskatt.
3. AVGIFTSFRIA HANDLINGAR, INTYG OCH UPPGIFTER
Lösen uppbärs inte i följande fall:
1. för handling, för vilken någon lösen inte uppbärs enligt lag och förordning
2. för protokollsutdrag, med vilket beslutet ges för kännedom till berörda parter
3. av stadens egna myndigheter och verk
4. för handling som enligt lagen ges till statlig myndighet
5. på begäran av en tjänsteinnehavare och arbetstagare som är anställd i den egna
kommunen eller samkommunen
 för arbetsintyg (1 st.)
 för löneintyg eller
 för handling som behövs för ansökan om pension eller annan förmån
som beror på tjänste- eller arbetsförhållandet
6. för handlingar som för skötsel av förtroendeuppdrag utlämnas till den egna kommunens
eller samkommunens förtroendevalda
7. för utlämnande av kontaktuppgifter gällande förtroendeorgans sammansättning, om det
är fråga om en specificerad begäran
4. KOPIERINGSAVGIFTER FÖR HANDLINGAR
€
kundkopior
svartvita kopior
färgkopior

A4
0,50
1,50

Skannings- eller adb-behandlingsservice/sida (inte bearbetad)
Skannings- eller adb-behandlingsservice/sida (inkl. bearbetning)

A3
0,80
2,50
4,00
10,00

5. ÖVRIGA AVGIFTER
Telefax (privata)
- inom landet
- till utlandet

1,50 €/sida (inkl. moms 24 %)
3,00 €/sida (inkl. moms 24 %)

