
 

   

 

   

  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa för kopior och annat utlämnande av allmän 
handling 
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Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling 

 

Avgift ska tas ut vid utlämnande av kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling efter särskild 

begäran. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Enbart i 

undantagsfall, efter bedömning av respektive förvaltning / eller bolag, ska handlingar lämnas ut per 

e-post eller i annan elektronisk form. 

 

När avgift tas ut för kopia, utskrift eller avskrift ska även avgift för att sända den begärda 

handlingen tas ut där det är aktuellt. 

 

I enskilda fall får nämnd eller bolag besluta att avgift enligt denna taxa ska betalas helt eller delvis 

innan kopian, utskriften eller avskriften lämnas ut. Ett beslut om förskottsbetalning kan exempelvis 

aktualiseras om en begäran om utlämnande av kopior av allmänna handlingar som avser ett större 

antal handlingar eller på annat sätt är omfattande och därmed resurskrävande. Myndigheten kan då 

avvakta med att skriva ut eller kopiera handlingarna till dess att avgiften har betalats.  

 

 

Taxa 

Produkt/format A4 A3 A2 A1 A11 B1 A0 >A0 
A. Papper alt. digitalt till svartvit papperskopia                 

Kopia per sida 1-9 - - 15 25 35   35   

Kopia per sida 10  50 50             

Kopia per sida 11 ≤ (A4, A3). Kopia sida 10 ≤ (övriga) 2 2 15 25 35   35   

B. Papper alt. digitalt till papperskopia i färg                 

Kopia per sida 1 ≤ 5 5             

C. Elektronisk kopia av allmänna handlingar                 

Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post - - - - - - - - 

Inscanning per sida 1-9 - - 25 25 25 25 25 25 

Inscanning per sida 10 50 50 25 25 25 25 25 25 

Inscanning per sida 11 ≤ (A4, A3), per sida 10 ≤ (övriga) 2 2 25 25 25 25 25 25 

D. Microfilm till svartvit papperskopia                 

Kopia per sida 1 ≤ 10 15 20 30 40       

E. Transparent original till papperskopia 11 16 22 32   42 64 74 

 

Avgifter ovan avser SEK per sida och gäller även när handling sänds per telefax. 

 

  

 



 

Avgift för försändelse   

Mindre än 20 gram Kostnadsfritt 

Mer än 20 gram Portokostnad 

Portoförskott samt övriga kostnader för post, 
bud eller liknande Portokostnad 

E-post  Kostnadsfritt 

 

Övrigt    

Digitalt till databärare (ex. CD-skiva, USB) 
40 kr per styck för det fall kommunen 
tillhandahåller databärare. 

Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme 

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 

Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 

Bestyrkt avskrift 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme 

Bestyrkt kopia 2 kr per kopia dock lägst 50 kr. 

Rutinmässig kopiering till media Kostnadsfritt 

 

Undantag från taxan 

Kompendier, rapporter och andra publikationer som redan finns framtagna för spridning kan 

undantas från taxan. Detta förutsätter att avgiften på en sådan trycksak blir lägre än den avgift som 

en tillämpning av taxan skulle ha inneburit.  Om inte efterfrågad mängd finns av t.ex. en 

publikation gäller dock taxa enligt ovan. 

 

Nämnd eller styrelse får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl. Rätten att fatta 

sådant beslut får delegeras. 

Taxejustering 

Vid uttagande av avgift ska, de vid varje tillfälle, gällande bestämmelserna i avgiftsförordningen 

(1992:191) tillämpas. Utöver vad som anges i avgiftsförordningen bemyndigas kommunstyrelsens 

arbetsutskott att justera taxan som en anpassning till kostnadsläget. 

 

 

 

 

  


