MALL AVGIFTSTAXA FÖR KOPIOR OCH AVSKRIFTER AV ALLMÄNNA
HANDLINGAR (antas av kommunfullmäktige/motsvarande)

§1

Ta del av allmän handling på plats hos myndigheten är avgiftsfritt.
<Organisationens> nämnder/bolag kan ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa.
a) Kopia eller avskrift av allmän handling
b) Utskrift av elektronisk uttagning
c)

Kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning

När avgift erläggs ska det samtidig tas ut ersättning för portokostnad samt för eventuellt
postförskott, avgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande
förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.
Om en större mängds kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet
får avgift tas ut för alla sidor i den nya beställningen.
Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra
beställningen med den utrustning som myndigheten normals använder för sådant ändamål.
Med sida avses i denna taxa enkelsida av formatet A4 om inget annat anges.
Översändande via e-post av handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format
är avgiftsfri, om inte bearbetning av filen beställs.

§2

Avgiften fastställs enligt taxa i § 4 nedan och tillfaller den myndighet som ombesörjer
beställningen. Betalningssätt (kontant, faktura, postförskott, Swish eller iZettle) fastställs
av respektive <organisations> nämnd/bolag.

§3

Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunens nämnder
eller i förhållande till de kommunala bolagen eller kommunalförbund i vilket kommunen är
medlem.

§4

För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt § 1 utgår följande avgifter:
Digital fil
Översändande via e-post av handlingar, som redan vid beställningen finns i digitalt format,
är avgiftsfri.
o

Överföring till annan media

o

Bearbetad digital handling
inkl. annan media

Papper/skannad handling
o

Format A4
- Beställning av 1-9 sidor
- Varje sida därutöver

50 kr/lagringsmedia
250 kr per påbörjad arbetstimme
Svart/vitt

Färg

Kostnadsfritt
2 kr/sida

3 kr/sida
3 kr/sida

5 kr/sida

6 kr/sida

o

Format A3

o

Format A2 (small rulle)

40 kr/meter

o

Format A1 (bred rulle)

60 kr/meter

o

Format A0 (bred rulle)

60 kr/meter

Utskrifter från mikrofilm/-fiche till papper
o

Format A4

30 kr/sida

o

Format A3 och A2

40 kr/sida

o

Format A1och A0

60 kr/sida

Avskrifter
o
o

Avskrift av allmänhandling, inkl.
utskrift av ljudupptagningar

250 kr per påbörjad arbetstimme

Avskrift av skolbetyg

200 kr/betyg och avskrift

Forskning
Normal handläggning är kostnadsfri.
Särskild forskning utförs på begäran av privatpersoner eller myndigheter. Gäller t.ex.
sammanställning av uppgifter som inte kan framställas genom rutinartade åtgärder.
o

Forskningsavgift (privatpersoner)

250 kr per påbörjad arbetstimme

o

Forskningsavgift (myndigheter)

500 kr per påbörjad arbetstimme

Kopia av bild- och ljudupptagning,
o

Kopia av video och rörlig bildupptagning

120 kr/st.

o

Kopior av ljudupptagning

120 kr/st.

Fotografier
Utskrift på blankt fotopapper (färg eller svartvitt)
Format

Pris per styck

o

A4

25 kr

o

Utskrift större än A4

50 kr

o

Utskrift av digital bild på fotopapper

50 kr

o

Digital bild

25 kr

o

Diabild, negativ

25 kr

Upphovsrätt måste kontrolleras vad gäller bild- och ljudupptagningar samt
fotografier innan kopiering.

