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Avgifter för kopiering, avskrifter med mera av
allmänna handlingar
Fastställt i kommunfullmäktige 2013-04-23. Reviderat, fastställt av kommunfullmäktige
2016-03-22.

Alla har rätt att vända sig till kommunen och få en papperskopia av en allmän
handling. Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och att skicka
handlingen.
Det finns ingen skyldighet för kommunen att tillgodose önskemål om att få en
utskrift uppställd på visst sätt eller i viss form. Grundregeln är att handlingar lämnas
ut i pappersformat eller annat nedan nämnt fysiskt format.
Papperskopior eller utskrifter av digitalt lagrad information (A4 eller A3)

1-9 sidor (svartvit)

Gratis

10 sidor (svartvit)

50 kronor

Varje tillkommande sida utöver 10 (svartvit)

2 kronor

Kopia i färg

5 kronor per sida

Samma avgift gäller i de fall kopior av allmän handling sänds till beställaren per
telefax.
Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post

Gratis

Inskanning av 1-9 sidor

Gratis

Inskanning av 10 sidor

50 kronor

Inskanning av sidor utöver 10, för varje sida

2 kronor

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrka kopior

Avskrift av allmän handling

125 kronor per påbörjad
fjärdedels arbetstimme.

Bestyrkt avskrift av handling

125 kronor per påbörjad
fjärdedels arbetstimme.

Bestyrkt kopia av allmän handling

2 kronor per kopia.
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Kopia av film och ljudupptagning

Kopia av filmupptagning

600 kronor per
filmupptagning.

Kopia av ljudupptagning

120 kronor per
ljudupptagning

Eventuell materialkostnad tillkommer.
Moms, andra avgifter och fakturering

När kommunen på begäran lämnar ut kopia på en allmän handling med stöd av
tryckfrihetsförordningen ska moms inte tas ut. Avgift för portokostnad tas ut när
försändelsen väger mer än 20 gram. I förekommande fall kommer ersättning för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad, till exempel för
budförmedling, att tas ut. Vid återkommande beställningar av kopior kan
samfakturering ske.
Förhandsbesked om kostnad

Förhandsbesked om ungefärlig totalkostnad ska om möjligt lämnas i förhand.
Undantag från taxans tillämpning

Kommunen har en positiv inställning till saklig information. Taxan bör inte hindra
kommunen att i rimlig omfattning utan avgift tillhandahålla underlag för sådan
information. Massmedia etc. bör därför inte i normala fall krävas på avgift.
Avgift tas inte ut internt i kommunen, till exempel mellan verksamheterna och inte
heller gentemot kommunalförbund där kommunen ingår eller kommunala bolag.
Normalt är de första nio kopiesidorna gratis. För att stävja systematiskt missbruk av
reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sidan. Högre avgift kan tas ut
om beställningen innebär dyrare kopieringmaterial än vad som är normalt.

