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Avgift för avskrift, kopia med mera av allmänna
handlingar
Kommunfullmäktiges beslut § 82/04.

Kopior på papper av allmänna handlingar och utskrift på papper av
upptagningar för automatisk databehandling

1-9 sidor

Avgiftsfritt

10 sidor

50 kronor

Därutöver för varje sida

2 kronor

Reglerna gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Undantag får
medges om det finns särskilda skäl.

Kopia av CD-rom

50 kronor per cd.

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning

80 kronor för varje påbörjad period om 15 minuter.

Kopia av videobandsupptagning

500 kronor per band.

Kopia av ljudbandsupptagning

100 kronor per band.
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Portokostnad

Portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Vidare ska
eventuell kostnad för postförskott eller annan särskild kostnad för att förmedla
försändelsen per post, bud eller annat sätt tas ut.

Undantag

Denna taxa gäller inte för kopior eller avskrifter inom byggnadsnämndens
uppdragsverksamhet. För den verksamheten gäller särskild avgift.

Bakgrund

Enligt tryckfrihetsförordningen har allmänheten rätt att ta del av kommunens
allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Det gäller även elektroniska
dokument. Innehåller handlingen sekretesskyddad information, begränsas rätten
att ta del av handlingen till de delar som inte skyddas av sekretess. Handlingen får
i så fall tillhandahållas i kopia där de skyddade uppgifterna tagits bort.
Någon möjlighet att ta ut avgift för att enbart tillhandahålla en handling,
exempelvis för kommunens arbete med att ta fram och ställa tillbaks handlingen
finns inte.
Av tryckfrihetsförordningen framgår vidare att den som har rätt att ta del av en
handling även har rätt att på begäran få en kopia eller avskrift av handlingen.
Kommunen har rätt att ta betalt för den kostnaden med fastställd avgift.
Den som själv – på plats och med egen utrustning – vill kopiera eller skriva av det
material som kommunen har tagit fram enligt offentlighetsprincipen har rätt att
göra det – utan kostnad. Denna rätt gäller dock inte inom byggnadsnämndens
uppdragsverksamhet. Inom den verksamheten gäller särskild avgift.

