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1.

Offentlighetsprincipen och tillämpliga lagar
Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran
tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är
sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av
kommunfullmäktige fastställd avgift. Reglerna i föreliggande taxa ska gälla i
sådana fall.
Utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av
offentlighetsprincipen regleras i olika författningar. Hit hör bland annat
tryckfrihetsförordningen (1949:105), Offentlighets och sekretesslagen
(2009:400), Förvaltningslagen (2017:900), Kommunallagen (2017:725)
och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

2.

Avgift för kopia med mera av allmän handling
Dubbelsidig kopia/utskrift = 2 sidor.

2.1 Papperskopia
Antal sidor (A4 eller A3-format)
Sida 1–9
Sida 10
Över 10 sidor

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per sida

Om det i ett enskilt utlämningsärende föreligger sådana särskilda skäl får
Haparanda Stad besluta att regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp
till nio sidor frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen
återkommer med begäran om mindre än nio sidor från samma handling,
det vill säga begär nio sidor åt gången, eller om flera personer
systematiskt beställer nio sidor var från samma handling för att undkomma
avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses som en och samma begäran.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kopierar ibland i storformat.
Priser inklusive mervärdesskatt:
A2 25 kronor per sida
A1 50 kronor per sida
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A0 100 kronor per sida

2.2 Utskrift av information i elektronisk form
Datorutskrift från haparanda.se och därtill kopplade webbplatser
samt databaser tillgängliga vid Haparanda Stad genom vilka
allmänna handlingar kan framställas genom rutinbetonade
åtgärder:
Antal sidor (A4-format)
Sida 1–9
Sida 10
Över 10 sidor

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per sida

2.3 Avskrift av allmän handling eller utskrift av
ljudbandsupptagning
Ibland kan inte en kopia av handlingen tas fram utan en avskrift
måste göras. Detta kan vara ett omfattande arbete. Därför tas det ute en
timtaxa enligt följande:
-

Avskrift av allmän handling: 125 kronor per påbörjad
fjärdedelarbetstimme.
Utskrift av ljudbandsupptagning: 125 kronor per påbörjad
fjärdedels arbetstimme.

2.4 Kopia av video- eller ljudbandsupptagning
-

Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor per band.
Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kronor per band.

2.5 Bestyrkta avskrifter/kopior av handlingar
Om Haparanda Stad enligt särskild föreskrift skall framställa bestyrkta
avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med
125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av
avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

2.6 Utlämnande av allmänna handlingar i elektroniskt format
Haparanda Stad är inte skyldig att lämna ut allmänna handlingar i
elektroniskt format om det inte följer av lag. Oftast kan det emellertid vara
enklare och effektivare att tillgodose sådana önskemål, givet att
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bestämmelser om sekretess och EU:s dataskyddsförordning (GDPR) följs.
Utlämnandet ska i första hand ske per e-post.
Avgift för kopia av allmänna handlingar i elektroniskt format, och allmänna
handlingar i elektroniskt format som framställts genom rutinbetonade
åtgärder, som skickas med e-post:
Antal sidor
1–9 handlingar
10 handlingar
Över 10 handlingar

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per handling

Avgift för kopia av inskannade allmänna handlingar som skickas med epost:
Antal sidor
1–39 sidor
40 sidor
Över 40 Handlingar

Avgift
Ingen avgift
110 kronor
2 kronor per sida

Om det i ett enskilt utlämningsärende föreligger sådana särskilda skäl får
Haparanda Stad besluta att regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till
nio handlingar frångås. Det gäller om en enskild person vid upprepade
tillfällen återkommer med begäran om upp till nio handlingar, eller om flera
personer systematiskt beställer nio handlingar var för att undkomma avgift. I
dessa fall ska samtliga uttag ses som en och samma begäran.

2.7 Mervärdeskatt
När Haparanda Stad på begäran lämnar ut kopia på en allmän handling
med stöd av tryckfrihetsförordningen skall moms INTE tas ut.

2.8 Förbehåll om förskottsbetalning
Om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda skäl äger Haparanda Stad rätt
att besluta att sådan avgift som föreskrivs i den här avgiftstaxan ska betalas
helt eller delvis handlingen lämnas ut.

2.9 När avgift INTE ska tas ut
-

För kopiering och datorutskrift av handlingar som privatpersoner ska
lämna in till Haparanda Stad, exempelvis i samband med ansökan eller
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-

-

efter begäran av Haparanda Stad.
När andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, kommunala
bolag och förbund, nämnder och förvaltningar begär ut handlingar.
När förtroendevalda inom Haparanda Stad begär ut handlingar för att
fullgöra sina uppdrag.
När mediarepresentanter (radio/ TV/ press etc.) begär att ta del
av allmänna handlingar.
När en enskild person begär att få ta del av handlingar rörande den
egna fysiska personen (i rimlig omfattning), med hänvisning till artikel
12 – 15 GDPR.
För expediering av beslut till berörda.
För kopiering av samhällsinformation eller för kopiering av Haparanda
Stads blanketter, kvittenser och handlingar som Haparanda Stad begärt
in.

2.10 Prisjusteringar
Priserna (punkterna 2.1 – 2.5) justeras efter förändringar i den statliga
avgiftsförordningen (1992:191)

3. Avgifter för kopior som inte är allmänna handlingar
Normalt tillhandhåller inte Haparanda Stad kopieringstjänster. Vid tillfällen
kan dock privatpersoner, föreningar med mera fråga efter kopieringshjälp. Då
kan stadsbiblioteket vara behjälplig.
Enkla kopior på vanligt papper i A4 eller A3, färg eller svart/vit. Pris per sida.
Pris inklusive mervärdesskatt:
A4 svart/vit:
A4 färg:
A3 svart/vit:
A3 färg:

4 kronor per sida
10 kronor per sida
8 kronor per sida
20 kronor per sida

Utskrifter
Skanning

4 kronor per sida
10 kronor per sida

Dubbelsidig kopia/utskrift = 2 sidor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kopierar ibland i storformat.
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Priser inklusive mervärdesskatt:
A2 25 kronor per sida
A1 50 kronor per sida
A0 100 kronor per
sida
Prisjusteringar för ovanstående initieras av verksamheten och fastställs av
Kommunfullmäktige.

4 Tillkommande kostnader
4.1 Arbetsinsats utöver rutinbetonade åtgärder
För sådan arbetsinsats som inte regleras i denna taxa äger förvaltningen ta
ut en avgift så att det täcker verksamhetens kostnader – full
kostnadstäckning.
För arbetsinsats som går utöver rutinbetonade åtgärder - till exempel
sammanställning av större mängder information och forskningsarbete - utgår
en timavgift utöver vad som föreskrivs i den här avgiftstaxan. Timavgiften
indexregleras årligen utifrån arbetskostnadsindex (AKI) med januari 2022 som
basmånad.
År 2021 är avgiften 680 kronor per påbörjad heltimme.

4.2 Avgift för tillsändande av allmän handling
När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kostnaden
för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.
För handlingar som tillsänds den enskilda per post erfordras således en
kostnad motsvarande angiven kostnad i för året gällande portotabell utöver vad
som föreskrivs i den här avgiftstaxan.

5 Inbetalning av avgift
Inbetalning av avgift enligt föreliggande avgiftstaxa görs lämpligast genom
postförskott.
Rätten att vara anonym innebär att Haparanda Stad kan ta emot kontant
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betalning för kopior av allmänna handlingar om så önskas. Om den enskilde
hellre vill betala genom kommunens kortterminal eller SWISH-nummer får
nödvändiga uppgifter emellertid inhämtas.

6 Klagan och fastställande av ändringar
Om den enskilde anser att fel avgift tagits ut kan den enskilde inom trettio (30)
dagar från den dag då avgiften betalades framställa en begäran om att få ett
formellt beslut om avgiftsuttag.
Haparanda Stads beslut kan därefter överklagas till förvaltningsrätten i Luleå,
Box 849, 971 26 LULEÅ, forvaltningsrattenilulea@dom.se.
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