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Taxa för avskrift eller kopia av
allmän handling som begärs
med stöd av offentlighetsprincipen
Med tillämpningsanvisningar

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725),
2 kap. 5 §
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017
Ersätter Kf §146/2009
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret

20

2

Sida 2/5
Dnr KS/2017:375
§1

§2

Avgift ska tas ut för
-

Kopia eller utskrift av allmän handling

-

Avskrift av allmän handling eller ljudupptagning

-

Porto- och postförskott

-

Annat lagringsmedium än papper

-

Bestyrkt kopia

Fotokopiering och elektronisk utskrift på papper av enkel
kvalitet samt skanning

Originalets storlek, A4 och A 3

Avgift

1-9 kopior, s/v

Utan avgift

10 s/v kopior

50 kronor

Varje s/v kopia därefter

2 kronor

Färgkopia, per kopia

5 kronor

Originalets storlek

Avgift

Per kopia
A2

20 kronor

A1

40 kronor

A0

80 kronor
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Ruta på mikrofilm/kort

Avgift

Per kopia
A4

10 kronor

A3

15 kronor

A2

25 kronor

§3

Avskrift av allmän handling på papper eller ljudupptagning
Avgift

Vid varje tillfälle

§4

125 kronor per
påbörjade 15
minuter

Annat lagringsmedium är papper

Databärare

Avgift
50 kronor

§5

Bestyrkt kopia eller avskrift
Avgift
50 kronor

§6

Porto och postförskott
Avgift

Försändelse som väger 100 gram eller mer

Portokostnaden

Försändelse som sänds mot postförskott

Postförskottskostnaden

_____
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Tillämpningsanvisningar
§1

Mervärdesskatt

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av
allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk
verksamhet enligt skattelagstiftningen.

§2

Ta del av allmän handling

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta
avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en
avskrift eller en kopia av den.
Elektroniska handlingar kan göras tillgängliga genom visning på
bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp.
§3

Allmänhetens rätt att ta egna kopior

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan
avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för
ljudöverföring. Den enskilde få alltså göra en egen kopia genom att t.ex.
använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt
att ladda ner handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USBminne.
§4

Användning av tekniska hjälpmedel

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska
hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att
ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. elektroniska handlingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få
tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen
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eller om hinder möter på grund av sekretess.

§5

Service

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av
en skriftlig kopia, på papper. Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som
en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns bestämmelser i annan
författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för
personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra
otillbörliga integritetsintrång.

§6

Elektroniskt utlämnande

Det finns ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar i annan form än
utskrift på papper, om det inte följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet
att föra över pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Om sådana handlingar ändå överförs till elektronisk form, gäller samma
avgifter som för kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller
handlingar som lämnas ut via telefax. Om handlingar lämnas ut på annat
lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut.
§7

Handlingar som publicerats på kommunens webbplats

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på
kommunens webbplats, som en serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om
att få del av en allmän handling får därför inte avslås med hänvisning till att
handlingarna finns tillgängliga på internet.
_____
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