UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Som kommunägt bolag lyder Roslagsvatten AB under offentlighetsprincipen. Hanteringen av
allmänna handlingar styrs förutom av Tryckfrihetsförordningen (1949:105), också av Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Det innebär en rättighet för alla – svenska och utländska medborgare
– att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär också
att man inte behöver berätta vem man är eller vad man ska använda handlingarna till.
Att begära ut en offentlig handling
Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du oss och tydligt anger vilka handlingar du vill ta
del av. Kontaktuppgifter och e-tjänstformulär återfinns på www.roslagsvatten.se . Normalt ansvarar
Roslagsvattens arkivarie för att hantera din begäran. Roslagsvatten kan skicka begärda handlingar via
mail eller brev, men är inte skyldiga att göra så.
Enligt lag ska begäran om att få ta del av handlingar behandlas skyndsamt. Utlämnandet hos oss sker
så snart vi fått fram de begärda handlingarna och gjort sekretessprövning. Tidsåtgången är beroende
av hur omfattande materialet är.
Avgifter för kopior av handlingar, samt porto:
(samma avgift gäller för papperskopior som elektroniska kopior)
1-9 sidor

avgiftsfritt

10 sidor

75 kr

Över 10 sidor
3 kr/sida
För försändelser som väger mer än 100 g faktureras även en portokostnad.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Vi sekretessbelägger allmänna
handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det kan handla om uppgifter som kan påverka
våra affärs- och driftsförhållanden negativt om de offentliggörs. Det kan också vara för att skydda
enskilda personer, kunder eller tekniska lösningar. Det är även möjligt att sekretessbelägga vissa
uppgifter i en handling, den är då i övrigt offentlig.
Att överklaga
Om vi inte kan lämna ut de allmänna handlingarna, kommer den som begärt att få ta del av
handlingarna att få ett skriftligt beslut om det. Detta beslut kan överklagas till Kammarrätten i
Stockholm. Det är bara den som begärt ut en handling som kan överklaga. Överklagan ska ske inom
3 veckor.
För mer information:
På riksdagens hemsida, www.riksdagen.se, finns lagarna i sin helhet. Sök på ”Tryckfrihetsförordning”
och ”Offentlighet- och sekretesslag”.

