
___________________________________________________________________________________________ 
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KÅRKULLA SAMKOMMUN 

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR UTLÄMNANDE OCH LÖSEN AV HANDLINGAR 

Godkända av styrelsen 30.8.2018 § 
Tillämpas fr.o.m. 20.9.2018

För handlingar och åtgärder i Kårkulla samkommun uppbärs en avgift eller lösen enligt följande 
grunder om inte annat har bestämts om lösen. Vid uppbärandet av avgift eller lösen tillämpas 
kommunallagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rekommendationerna i 
Finlands Kommunförbunds cirkulär 19/802005 samt bestämmelserna i samkommunens 
förvaltningsstadga. Vid utlämnandet  av handlingar iakttas alltid bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen 2+16/679  (GDPR). 

Avgiftsfria handlingar 

För utlämnande av en handling med stöd av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet tas ingen avgift ut 

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 samkommunens 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

samkommunen
a. för arbetsintyg (1 st)
b. för löneintyg eller
c. 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 samkommunens och

medlemskommunernas förtroendevalda.

I ovan nämnda fall som avses i 1–4 punkten uppbärs dock en avgift för framtagandet av 
handlingen som motsvarar kostnaderna för framtagandet om handlingen som begärs inte kan 
individualiseras och hittas i det dokumentregister som samkommunen för enligt lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet med hjälp av registrets dokumentklassificering eller 
handlingens signum eller med hjälp av sökfunktionerna för det elektroniska registret. (13 § 1 
mom.) lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet . 

Avgiftsbelagda handlingar 

Lösen 

Till riktigheten bestyrkt protokollsutdrag och kopia av handling till andra än 
sakägare  

-framställda ur datasystemet / för varje sida 3,00 euro 
-framställda med kopiering  / för varje sida 2,00 euro 

Kopia av handling som hänför sig till utdraget till andra än sakägare 
-för varje sida 2,00 euro 

Ovan nämnda priser gäller också till riktigheten obestyrkta protokollsutdrag och kopior av 
handlingar. 
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Utlämnande av uppgifter ur handling, kopia eller annan utskrift, vilket kräver särskilda åtgärder 

För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver särskilda 
åtgärder tas en fast grundavgift som graderas i enlighet med hur krävande sökningen är enligt 
följande: 

- normal informationssökning (arbetstid under 2 h) 50 euro 
- krävande informationssökning (arbetstid 2-5 h) 100 euro 
- mycket krävande informationssökning (arbetstid över 5 -10 h) 200 euro 

- därefter 25 euro/h 

Utöver grundavgiften uppbärs för varje sida 0,50 euro 
- färgkopia 1,50 euro 

Om informationssökningen är brådskande höjs den graderade grundavgiften till det dubbla. 

Ovan nämnda graderade avgifter tillämpas också på uppgifter som utlämnas muntligen, när 
handlingen ges för läsning eller kopiering på plats och när uppgiften skickas elektronisk, om 
framtagandet av handlingen kräver särskilda åtgärder. 

Intyg och övriga åtgärder 

Intyg som ges på begäran 10,00 € (första arbetsintyget är avgiftsfritt) 10 euro 

Försändelseavgifter 

Då handlingar sänds eller återsänds i enlighet med förvaltningslagen uttas för varje försändelse en 
postavgift enligt postavgiftstaxan + moms och dessutom en försändelseavgift om 2,50 euro. 

För avgiftsfria handlingar uppbärs ingen försändelseavgift. 

För lösen- och försändelseavgifter uppbärs ingen mervärdesskatt. 

Kopieringsavgifter (obestyrkta kopior) 

A4 svart/vita 0,50 euro / kopia 
A3 0,80 euro / kopia 
A4 färgkopia  1,50 euro / kopia 
A3 2,50 euro / kopia 

Stadgesamlingar och publikationer 5 euro/publikation 


