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1§
Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter (enligt bilaga 1) som avses i 2
kap 13 § tryckfrihetsförordningen för begärda avskrifter, kopior mm av allmänna
handlingar, i enlighet med avgiftsförordningens (1992:191) vid varje tidpunkt
gällande avgiftsnormer.
2§
I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp, ska
avgift tas ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens beräknade kostnad för
att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad), kostnaden för att ta
fram och återställa en handling får dock inte ingå i avgiften.
3§
Avgift ska inte tas ut för kopior mm av allmänna handlingar som begärs i
följande fall:
från förtroendevalda eller personalföreträdare som behöver handlingarna inom ramen för sina uppdrag.
från annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till
kommunen knutet företag.
från annan kommun, region eller statlig myndighet.
4§
Avgift ska inte tas ut för kopior av allmänna handlingar som sänds via e-post.
5§
Kommunstyrelsen bemyndigas att med iakttagande av likställighets- och
självkostnadsprincipen, medge avvikelse från avgiftsnormen om det finns
särskild anledning ifråga om vissa typer av handlingar eller beställningar.
6§
Kommunen bör rekommendera de kommunala företagen att besluta dels att
tillämpa samma avgiftsnormer, med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om
sådan erläggs, dels att inte ta ut avgift för avskrifter, kopior mm i de fall som
avses i punkt 3 - 4 ovan.
7§
Vad som sägs ovan i punkt 1 5 ska inte gälla om särskilda föreskrifter finns i
lag eller annan författning eller beslutad av fullmäktige eller av nämnd med
stöd av särskilt bemyndigande.
8§
Om någon anser att den avgift som en nämnd eller annat kommunalt organ
tagit ut av denne är felaktig får denne, inom 30 dagar efter den dag då avgiften
betalats, begära ett särskilt skriftligt beslut om avgiften. Detta beslut kan
överklagas.

Enligt Avgiftsförordning (1992:191) med ändringar t o m 2019:699.
Papperskopia av allmän handling, utskrift på papper av upptagning
för automatisk databehandling samt handlingar som sänds till
beställare via telefax.
Sidantal

Avgift

1

Ingen avgift

9

10

50 SEK

11

2 SEK/sida

Avskrift av allmän handling, utskrift av ljudupptagning
Observera att avgift inte kan tas ut för arbetstid som går åt till att hitta allmän
handling (se punkt 2 ovan).
Arbetstid

Avgift

Per påbörjad
fjärdedels timme

125 SEK

Kopia av videobandsupptagning (avser t ex rörlig bild)
Enhet

Avgift

Per band

600 SEK

Kopia av ljudbandsupptagning (avser t ex ljudfil)
Enhet

Avgift

Per band

120 SEK

