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Inledning 
 

Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 27 och gäller från och 
med 2016-03-07. 

Taxan gäller för kopior på sådana handlingar som är allmänna och helt eller 
delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och 
sekretesslagen.  

Taxan ska tillämpas inom kommunkoncernen. 

I första hand bör den som lämnar ut en kopia på en allmän handling lämna ut 
denna helt digitalt i möjligaste mån. För det ska ingen avgift tas ut. I andra 
hand tas avgift ut enligt denna taxa för att lämna ut handling på annat sätt. 

Vill en person ta del av sekretessbelagda handlingar som delvis kan lämnas ut 
skickas dessa inte digitalt utan ges ut maskade på papper. 

Taxan innebär inte ett krav på att alla medier som anges i taxan ska finnas hos 
den som förvarar handlingen eftersom lagen bara kräver att handlingar ska 
kunna lämnas ut på papper.  

I fråga om handlingar som denna taxa inte är tillämplig på och som finns hos 
stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden, tillämpas särskild taxa för 
dessa handlingar.  

För mindre förfrågningar av papperskopior utgår ingen avgift. Avgift om  
100 kr börjar istället tas ut vid förfrågningar där kostnaden överstiger 100 kr. 
Därefter utgår styckpris per sida.  
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Avgifter för kopior av allmänna handlingar 
 

Papper, kopia eller utskrift 

Svartvitt 

under 50 sidor   0 kr 

sida 50 100 kr 
 

Sida 51 och framåt 2 kr per sida 

Färg 

under 25 sidor   0 kr 

sida 25 100 kr 
 

sida 26 och framåt 4 kr per sida 

Andra lagringsmedier 

CD-R-skiva 10 kr 

CD-RW-skiva 30 kr 

DVD-skiva 20 kr 

USB-minne 4GB 40 kr 

Ljudkassettband 30 kr 

VHS-kassett 50 kr 
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