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Avgifter för kopior, avskrifter m.m. av allmänna handlingar 
 
 
Enligt 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) har den som önskar ta del av allmän 

handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får 

lämnas ut. Tingsryds kommun tar ut avgift med stöd av bestämmelserna i avgifts-

förordningens (1992:191) 15 – 24 §§ när kommunen efter särskild begäran lämnar ut kopia 

eller utskrift av handlingar. Avgiftsuttaget sker enligt nedan taxa. 

 
§ 1 Avgifter för kopiering/utskrift A4-sidor enligt avgiftsförordningen  
 

svart/vit Kronor 

1-9 sidor Ingen avgift 

10 sidor 50 

Därpå följande sidor 2 kr/sida 

 

 
 

 

§ 2 Avgifter för kopiering/utskrift i andra format än A4 m.m. 

 

svart/vit                                                                                   Kronor/styck 

A2                                                                                                        25 

A3                                                                                                         5  

  

färg  

A2 

A3                                                                                                        

75 

10 

A4                                                                                                          5 

  

Overheadfilm, A4  

Svart/vit 10 

Färg 15 

                                                                                                                                                                                                   

 
§ 3 Avgifter för kopia av karta/ritningar 
 

Text och linje Kronor/styck 
A2 75 

A1 100 

A0 150 

  

Yttäckande Kronor/styck 

A2 200 

A1 350 

A0 650 
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Avgiften gäller per sida och inte per papper; ett papper med dubbelsidig text blir alltså två 

sidor. Avgiften gäller även när en handling skickas till beställaren per telefax. 

 

§ 4 Inskannade handlingar 

 
För handlingar som först måste skannas in för att sedan skickas med e-post tas en avgift ut 
motsvarande den för papperskopior. Det innebär att de första nio sidorna är gratis, den tionde 
sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Detta gäller oavsett om 
handlingen skannas in i samband med begäran om utlämnande eller har skannats in vid ett 
tidigare tillfälle.  

 

§ 5 Ersättning för porto 
 
Ersättning för porto tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Ersättning tas även ut 

för postförskottsavgift.  

 
§ 6 Avskrift av allmän handling 
 
Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per påbörjade 15 minuter 

(fjärdedels arbetstimme).  

 

§ 7 Andra media 
 
Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kr per band. 
 
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kr per band. 
 
Avgiften för digitalisering av analogt material eller omarbetning av redan digitalt 

material är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Krävs insats från extern part så 

tillkommer kostnaden för detta. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer 

kostnaden för lagringsmedia. 

 

Kommunen tar inte ut någon avgift för digital kopia av redan digital fil som inte behöver 

omarbetas om kopia skickas per e-post. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så 

tillkommer kostnaden för lagringsmedia samt 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme. 

 

Avgiften för digital kopia av kommunarkivets digitaliserade foton, kartor eller ritningar är 25 

kronor styck, dock minst 50 kronor. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer 

kostnaden för lagringsmedia.  
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Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
 
 

Bakgrund- Kopia av allmän handling 
Utgångspunkten är att en myndighet på begäran ska lämna ut en kopia av en allmän 

handling. Om det är en karta, ritning eller bild som begärs ut och det är svårt att kopiera den, 

kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del av materialet på plats. Den andra 

begränsningen i offentlighetsprincipen gäller utlämnande av kopia av allmän handling i 

elektronisk form. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i 

elektronisk form om det inte följer av lag. Däremot kan myndigheten anse att det är 

praktiskt att skicka informationen elektroniskt och om det bedöms som lämpligt föreligger 

inga hinder enligt lag. 
 
Den som önskar har alltid rätt att avgiftsfritt ta del av allmänna handlingar ”på plats”. Med 

det avses att handlingen läses i myndighetens lokaler antingen på papper eller på bildskärm. 

Den sökande har dock ingen rätt att kopiera dessa uppgifter till ett digitalt lagringsmedium. 

(t.ex. CD, DVD eller USB- minne). 

 

Avgift för kopia eller utskrift av allmän handling 
Det är först när någon vill ha en kopia av en allmän handling som en avgift kan tas ut för den 

kostnad som uppstår. Som huvudregel kan avgift enligt 16-22 §§ avgiftsförordningen tas ut 

för kopior, bevis och registerutdrag med mera som någon begär få med sig eller få skickade 

till sig. 
 
Avgiftsuttag för kopia av allmän handling är detaljreglerat i avgiftsförordningen, 

medan prissättning av andra avgiftsbelagda informationstjänster ger större 

handlingsutrymme för den enskilda myndigheten. Det finns tre typsituationer: 

 

1.  Någon begär att få en kopia av allmän handling. Uppgifterna kan tas fram med 

rutinbetonade åtgärder. Det är en fråga med stöd av offentlighetsprincipen och 

bestämmelserna i 15-24 §§ avgiftsförordningen gäller. 

2.  Någon efterfrågar information som är lagrad i pappersform och som 

myndigheten endast kan ta fram med en arbetsinsats som går utöver vad som kan 

sägas vara rutinbetonad. Offentlighetsprincipen är då inte lämplig utan myndigheten 

måste avgöra om den ska avvisa beställningen eller utföra den mot ersättning. 

3.  Någon efterfrågar en kopia av allmän handling i elektronisk form till exempel en 

fil, en DVD eller en CD. Myndigheten har ingen skyldighet att tillgodose denna 

önskan, såvida det inte är särskilt reglerat i lag. Det kan dock finnas fördelar med att 

tillhandahålla uppgifter i elektronisk form. I dessa fall har myndigheten möjlighet 

att ta ut en avgift med stöd av 4 § avgiftsförordningen, punkt 9, Automatisk 

databehandlingsinformation i annan form än utskrift. Avgiften kan sättas så att 

samtliga kostnader för att hantera beställningen täcks, det vill säga material-

kostnader, programmering, bearbetning etc. 
 
Avgifter för A4-sidor enligt avgiftsförordningen 
I enlighet med 16 § avgiftsförordningen kan avgift tas ut för kopia av allmän handling om 

beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften är då 50 kronor. Från sidan elva tas 

dessutom en avgift ut om två kronor per sida. Avgiften gäller även för utskrift av 

information som finns lagrad i elektronisk form (ADB-upptagning). 
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Avgiften ska inte tas ut om beställningen görs av kommunal nämnd eller förvaltning, politiskt 

parti, förtroendevald, personalorganisation eller statlig myndighet. Avgift får inte heller tas ut 

för utdrag av personuppgifter enligt bestämmelser i 26 § personuppgiftslagen. Avgift ska inte 

heller tas ut när handlingar lämnas ut till periodisk skrift med utgivningsbevis enligt 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) och radio och tv med sändningstillstånd enligt radio- och 

tv-lagen (1996:844).  

 

Avgift ska inte heller tas ut om den begärda handlingen är avgiftsbelagd enligt annan 

författning. 

 
Undantagsregel vid misstanke om missbruk 
För att undvika att behöva betala för kopiorna kan någon ständigt återkomma med 

”småbeställningar”, det vill säga färre än tio sidor, när beställningen hade kunnat göras i 

ett sammanhang.  Om myndigheten misstänker att någon systematiskt undviker att betala 

för kopiorna kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior och sedan 

använda det som underlag för beslut om tillämpning av undantagsregeln. Vid varje 

beställning kan i sådant fall 50 kronor tas ut redan från och med den första sidan till och 

med den tionde och därefter två kronor per sida. 
 
 
Avgifter för kopior i andra format än A4 m.m. 

Då någon vill ha en kopia av en allmän handling som medför ett annat format än A4 samt 

annat än svart/vit kopia bör avgiftsuttaget motsvara full kostnadstäckning, det vill säga 

kostnaden för kopiering, material m.m.  

 

Ersättning för porto 
Ersättning för porto kan tas ut för avgiftsbelagda kopior m.m. om försändelsen väger mer än 

20 gram. Dessutom kan ersättning för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild 

kostnad för att sända den begärda handlingen eller kopian med post, bud eller liknande tas 

ut. 

 
Avskrift av allmän handling 
Ibland kan inte en kopia av handlingen tas fram utan en avskrift måste göras. De handlingar 

som blir föremål för en avskrift kan vara av mycket skiftande kvalitet och utseende. Därför är 

det mer lämpligt med en tidtaxa. Avgiften för avskrift av allmän handling är 125 kronor per 

påbörjade 15 minuter (fjärdedels arbetstimme). Det är rimligt att kommunen i förväg ger 

beställaren en uppfattning om vad kostnaden kan bli som högst. 

 
 

 

 

Garo Lorfalk 

Kanslichef 


