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Bakgrund 

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en 
kommun eller ett kommunalt bolag. När någon önskar en kopia av en allmän 
handling har kommunen rätt att ta ut en avgift. För att nämnder och bolag ska 
kunna ta ut avgifter som inte är särskilt föreskrivna i lag krävs att 
kommunfullmäktige har fastställt en taxa. Taxan ska tillämpas av samtliga 
kommunens nämnder och de kommunala bolag som enligt OSL 2 kap § 3 ska 
tillämpa tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. 
 

Avgifter 

Avgifter för beställning av kopior och avskrifter av allmänna handlingar följer 
Avgiftsförordningens (1992:191, §§ 15-17) rekommendationer för avgiftsuttag. 
 
Elektroniska kopior 
Dokument som redan är elektroniskt lagrade och översänds som digitala kopior ska 
tillhandahållas utan kostnad. 
 
Papperskopior 
A4 och A3 format  
Upp till 9 sidor:

1 

ingen avgift  
10 sidor: 50 kronor, för varje sida därutöver 2 kr/sida.  
 
Kopiering av dubbelsidig sida räknas som två sidor vid avgiftsuttag. 
 
Avskrift  
Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr/per 
påbörjad fjärdedels timme.  
 
Ljudupptagning  
Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kr/media.  
 
Videoupptagning  
Kopia av videobandsupptagning: 600 kr/media.  
 
Andra medier 
Kopia på foto, karta, ritning eller motsvarande på usb-minne eller cd/dvd: kostnad 
för lagringsmedium.  
Kopia på videoupptagning, ljudupptagning eller mikrofilm: 125 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimme (15 min). 
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Fax 
Översändelser av kopior av allmänna handlingar via fax följer prislista för 
papperskopior. 
 
Porto 
Om handlingen skickas med post, bud eller liknande förmedling ska ersättning tas 
ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan kostnad som uppstår. 
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