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Avgifter för kopior av allmänna handlingar samt kopiering  
 
I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av 
allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller 
avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen 
enligt nedanstående taxa. Kommunen har rätt att i det enskilda fallet 
besluta om att avgiften ska betalas i förskott. 
 
Avgift för kopior och för utskrift ur datasystem 
Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor. I de fall beställd kopia av en 
handling har tagits fram, kan kostnaden komma att debiteras även om 
mottagaren inte hämtar handlingen.  
 
A4 format 
o Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt 
o Beställning av 20 sidor: 50 kr 
o Varje sida därutöver: 2 kr/sida 
 
A3 format 
o Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt 
o Beställning av 20 sidor: 75 kr 
o Varje sida därutöver: 4 kr/sida 
 
A2 format 
o Pris: 50 kr/sida 
 
A1 format 
o Pris: 50 kr/sida 
 
A0 format 
o Pris: 60 kr/sida 
 
Portokostnad 
Kommunen ska, när avgift för kopior tas ut, samtidigt ta ut ersättning för 
portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram. 
 
Postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända handlingen 
kan tillkomma och betalas av mottagaren.  
 
Om misstanke finns att avgiftsfriheten för beställningar på upp till 19 sidor 
missbrukas, till exempel via flertalet mindre beställningar som lämpligen 
hade kunnat göras vid ett tillfälle, har kommunen rätt att behandla samtliga 
uttag som en och samma begäran. 
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Avgift för elektroniskt utlämnande 
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men 
kan om detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att 
bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet 
med dataskyddsförordningen (GDPR) följs. 
 
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan 
skickas via e-post i befintligt skick är kostnadsfritt. 
 
o Beställning av 1-19 sidor: kostnadsfritt 
o Beställning av 20 sidor: 50 kr 
o Varje sida därutöver: 2 kr/sida 
 
 
Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av 
ljudbandsupptagning 
o 90 kronor per påbörjad fjärdedels timma 
 
Avskrift görs i mån av tid. Möjlighet finns att ta del av handlingen på stället. 
 
 
Undantag från denna taxa 
o När annan beslutad taxa finns. 
o För internt bruk inom kommunens egna verksamheter och bolag. 
o Kommunens förtroendevalda, som begär ut handlingar i sitt uppdrag. 
o Vid expediering av beslut till part. 
o För massmedier (gäller för löpande nyhetsbevakning om detta inte 

anses oskäligt). 
o Förfackliga företrädare. 
o När initiativet till utlämnandet kommer från kommunen. 
o Av andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter. 


