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Avgifter för avskrifter och kopiering av allmänna handlingar
Kopia av allmän handling
I formatet A3 samt A4:
Under tio sidor: Ingen avgift
För tio sidor: 50 kronor
För varje sida därutöver: 2 kronor
Andra format:
A2 Svart/vit: 30 kronor
A2 Färg: 90 kronor
A1 Svart/vit: 50 kronor
A1 Färg: 150 kronor
A0 Svart/vit: 80 kronor
A0 Färg: 240 kronor
Denna avgift gäller också för handlingar som sänds via fax eller som måste kopieras
upp för att kunna distribueras via e-post i scannat format.
Myndigheten bestämmer på vilket sätt avgift ska betalas.
Återkommande beställningar kan under en intervall om 30 dagar adderas i en
tjänsteanteckning och faktureras efter intervallets slut om det överenskoms i förväg.
Det finns ingen skyldighet för myndigheten att lämna ut en handling elektroniskt.
Myndigheten avgör om handlingen lämpar sig för elektroniskt utlämnande.
Bestyrkt kopia av allmän handling
En sida till tjugofem sidor: 50 kronor
Varje sida därutöver: 2 kronor
Avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning
Per påbörjad fjärdedels timme: 90 kronor
Denna avgift gäller också för bestyrkta avskrifter för allmän handling.
Kopia av videobandsupptagning
Per band: 600 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning
Per band: 120 kronor
Kopia av CD eller DVD, kopiering till CD eller DVD
Här avses utlämnade som ligger utanför de krav som gäller enligt
tryckfrihetsförordningen.
Kopieringsarbete, selekteringsarbete eller annan teknisk och/eller informationsmässig
bearbetning debiteras med 1000 kronor per påbörjad timme.
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Databärare (ex CD, DVD eller USB-minne) debiteras till självkostnadspris + 25 %.
Portokostnad
Där avgift för kopia tas ut ska också portokostnad debiteras om försändelsens vikt
överstiger 20 gram. Eventuella kostnader för postförskott, eller annan särskild kostnad
för post, bud etc för distribution debiteras beställaren.
Undantag
Avgift ska inte tas ut för utlämnande av kopior till:
 interna förvaltningar/enheter
 massmedia
 förtroendevalda kopplat till sitt uppdrag i respektive nämnd/styrelse
 förtroendevalda i Kommunfullmäktige inom ramen för aktuell dagordning
 personalföreträdare kopplat till sitt uppdrag
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