Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Antagen av kommunfullmäktige 2004-04-29, § 86
1§
En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa för att den efter särskild
begäran lämnar ut
a)
b)
c)

kopia eller avskrift av allmän handling
utskrift av upptagning för automatisk databehandling
kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning

För utskrift på papper från digitalt lantmäteriarkiv och automatiskt behandlad registerkarta
som utlämnas av den kommunala lantmäterimyndigheten utgår avgift enligt
Lantmäteriverkets vid varje tidpunkt gällande föreskrifter.
För utskrift på papper från automatiskt databehandlad kartprodukt (primär- och adresskarta)
som utlämnas av byggnadsnämndens MBK-grupp utgår samma avgift som för utskrift från
registerkarta enligt föregående stycke.
När avgift tas ut skall myndigheten samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om
försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild
kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller
kopian till mottagaren.
2§
För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt 1 § första st a) – c) utgår följande avgifter.
Papperskopior
Svart/vitt
Format A4
- beställning av 1 – 9 sidor
- beställning av 10 sidor
- varje sida därutöver
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

Färg
4 kr/sida

kostnadsfritt
50 kr
2 kr/sida
5 kr/sida
15 kr/sida
20 kr/sida
30 kr/sida

10 kr/sida
30 kr/sida
40 kr/sida
60 kr/sida

Kopior på transparent film
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

10 kr/sida
30 kr/sida
60 kr/sida
110 kr/sida
200 kr/sida

20 kr/sida
60 kr/sida
120 kr/sida
220 kr/sida
400 kr/sida

Kopior från mikrofilm eller mikrofiche till papper
Format A4
Format A3
Kopior av fotografier

10 kr/sida
20 kr/sida

Kopior av fotografi på CD-R skiva

Enligt utförande
laboratoriums prislista
25 kr/bild

Kopia av videobandsupptagning
Kopior av ljudbandsupptagningar

600 kr/band
120 kr/band

Avskrift av skolbetyg
Avskrift av annan allmän handling inkl. utskrift
av ljudbandsupptagningar

90 kr/betyg
90 kr per påbörjad kvart

Avgifterna gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
Om en större mängd kopior i delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får
myndigheten ta ut avgift med 50 kr för första sidan och 2 kr för varje sida därutöver.
Myndigheten får besluta om undantag från bestämmelserna i denna paragraf om det finns
särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att beställning görs av statliga myndighet, annan kommun
eller massmedia för löpande nyhetsbevakning.
3§
Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra
beställningen med den utrustning som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.
I fråga om utskrift av upptagning för automatisk databehandling avses i förekommande fall
med en sida avståndet mellan två perforeringar i en datautskrift oberoende av formatet.
4§
Avgiften fastställs av och tillfaller den myndighet som ombesörjer beställningen.
Betalningssätt (kontant, fakturering eller postförskott) bestäms av myndigheten.

5§
Avgift för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk
databehandling enligt 1 § första st a) och b) skall inte tas ut internt mellan kommunens
myndigheter.
6§
Redovisning av avgifter enligt denna taxa skall ske enligt vid varje tidpunkt gällande
instruktioner.

