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Taxa för kopior av allmänna handlingar
1 § Inledning
Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar som sker för att tillgodose var och
ens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Om inget annat
anges särskilt så är priset inklusive moms.

2 § Papperskopior
1-9 sidor

Kostnadsfritt

10 sidor

50 kr

Varje sida därutöver

2 kr per sida

Avgiften utgår per sida och inte per papper. Dubbelsidiga kopior debiteras därmed som två sidor.

3 § Kopia som kräver inskanning
1-9 sidor

Kostnadsfritt

10 sidor

50 kr

Varje sida därutöver

2 kr per sida

4 § Elektroniskt utlämnande
Utlämnande av digitala kopior upp till 15
minuters arbete (1 kvart)
Per påbörjad kvart därefter

Kostnadsfritt
125 kr

5 § Avskrift av allmänna handlingar
Avskrift av allmän handling

125 kronor per påbörjad kvart

Bestyrkta avskrifter

125 kronor per påbörjad kvart

6 § Video- och ljudbandsupptagningar
Kopior av videobandsupptagning, filminspelning
och liknande
Kopia av ljudbandsupptagning

600 kr per band
120 kr per band
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7 § Avgift från första sidan
Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 9 sidor systematiskt missbrukas,
till exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen hade kunnat göras vid ett tillfälle, har
kommunen rätt att behandla samtliga uttag som en och samma begäran. Avgiften startar i sådant fall
med 50 kronor och varje sida kostar två kronor.

8 § När avgift inte ska tas ut
Avgift ska inte tas ut om kopiering/utskrift sker för ändamål som bedöms vara av intresse för
kommunen, till exempel kopiering för de politiska partierna i kommunfullmäktige,
personalorganisationerna eller för en regional eller statlig myndighets utredning men även
massmedia, skolungdomar, studenter eller forskare som begär handlingar förvarade hos kommunen
inom ramen för journalistiska ändamål eller studie- och forskningsändamål.

9 § Portokostnader
När avgift tas ut har kommunen även rätt att ta ut avgift för den faktiska kostnaden för porto,
postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren.

10 § Särskilda skäl
Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det finns särskilda skäl.

