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Kopieringstaxa  
1 § Kommunens styrelser, nämnder och övriga organ ska ta ut avgift enligt 

denna taxa för att de efter särskild begäran lämnar ut 
  1. kopia eller avskrift av allmän handling, 
  2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling, 
  3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av 

ljudbandsupptagning, eller 

  Kommunen ska, när avgift tas ut,  samtidigt ta ut ersättning för 
portokostnader om försändelsen väger mer än 20 gram samt för 
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med 
post, bud eller liknande förmedling  skicka den  begärda handlingen 
eller kopian till mottagaren. 

 

2 § Avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av 
upptagningar för automatisk databehandling enligt 1 § 1 och 2 p. 
Avgiftsnivåerna följer av 3 §. Om en beställningsom omfattar tio sidor 
eller mera, görs i flera mindre poster ska avgiften räknas utifrån den 
totala beställningen. 

 

3 § Avgiften för en beställning är 

Storlek 

Svart-

vitt 

Färg Avgifts-

fritt (antal 
sidor) 

Minsta antal 

sidor för 

debitering 

Avgift per 

kopia m.m. 

över det minsta 

antal som 
debiteras 

Minsta belopp 

som debiteras 

A5 X  1-9 10 2:00 50:00 

  X 1-9 10 4:00 50:00 

A4 X  1-9 10 2:00 50:00 

  X 1-9 10 4:00 50:00 

A4- 
dubbelsidigt 

X  1-4 5 3:00 50:00 

  X 1-4 5 5:00 50:00 

A3 X  - 1 5:00 5:00 

  X - 1 10:00 10:00 

A2 X  - 1 20:00 20:00 

  X - 1 40:00 40:00 

A1 X  - 1 30:00 30:00 

  X - 1 60:00 60:00 

A0 X  - 1 40:00 40:00 

  X - 1 80:00 80:00 
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4 § Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av 
ljudbandsupptagning enligt 1 § 3 p. är  125 kronor per påbörjad 
fjärdedels arbetstimma.  

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 1 § 3 p. Är 600 
kronor per band. 

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 1 §  3p. Är 120 
kronor per band. 

 

5  

 

6 § Avgift ska inte tas ut för kopior av kommunfullmäktiges eller kom-
munens styrelsers, nämnders eller andra organs protokoll. 

 

7 § Resultatenhetschef får besluta om undantag från paragraferna 3 och 4 
om det finns särskilda skäl. 

 

8 § Den som är part eller sakägare i ett mål eller ärende är fri från avgift för 
en omgång av kopior av handlingarna i målet eller ärendet. 
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