
 
 
 

AVGIFTER FÖR UTLÄMNANDE AV DOKUMENT 
 

Stadsstyrelsen 7.12.2020 
 

Avgifter som tas ut för Borgå stads dokument enligt följande grunder om det inte har bestämts eller 
föreskrivits annat. Dessa grunder gäller även uppgifter som lämnas ut i digital form eller på något 
annat sätt. 

 
I följande fall uppbärs ingen avgift 

 
1. uppgifter om dokumentet ges muntligt 
2. ett dokument ges för läsning eller för kopiering hos myndigheten 
3. ett elektroniskt sparat dokument sänds per e-post till den som begär uppgifter 
4. ett elektroniskt sparat dokument sänds per e-post till sakägare 
5. utlämnandet av handlingen är en del av myndighetens rådgivnings-, hörande- eller 

informationsskyldighet 
6. ett protokollsutdrag eller dokument ges till sakägare 
7. ett arbetsintyg som ges till sakägare (1. kopia), 
8. ett dokument ges till stadens interna bruk 
9. ett dokument bör enligt lagen ges till en annan myndighet 
10. ett dokument som behövs för att söka pension efter stadens tjänste- eller 

arbetsavtalsförhållande eller något annat förmån, eller 
11. ett dokument som enligt lagen bör vara avgiftsfri. 

 
Avgiften för inlösning av dokument som är avgiftsbelagt 

 
En kopia, en utskrift, uppgifter som ges med hjälp av en teknisk anslutning och annars i elektronisk form 
eller på ett annat motsvarande sätt: 

 
ett protokollsutdrag och en kopia av ett dokument 50 cent/sida 
intyg som bes av stadens myndighet 5 euro. 

 
Uppgifter som sparas i en minnesticka eller något annat motsvarande apparat 15 euro stycke 

 
Om året då dokumentet har getts inte har angetts tas ut 2 euro per varje år som granskas, ändå 
högst 10 euro 

 
Avgifter för informationssökning: 

 
För informationssökning tas det ut en fast avgift som har graderats enligt hur krävande 
informationssökningen är enligt följande: 

en vanlig informationssökning (arbetstid mindre än 2 h) 40€ 
en krävande informationssökning (arbetstid 2–5 h) 70€ 
en mycket krävande informationssökning (arbetstid mer än 5 h) 120€ 



 

I priserna ingår moms 24 %. 

Om informationssökning som bes är brådskande kan den graderade avgiften höjas med 50%. Avgiften höjs 
inte om den brådskande informationen finns i elektronisk form. Informationssökningen är brådskande om 
inlämning av uppgifter ska ske inom två dagar. Vanligen lämnas uppgifterna in två veckor efter att begäran 
har mottagits. 

Avgift för försändelse 

När dokument skickas per post tas det ut en postavgift enligt Postens prislista och för ett dokument som 
skickas mot postförskott (ett dokument som löses in) tas det ut en postförskotts- och inlösningsavgift. 
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