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Avgifter för avskrifter, kopior med mera av allmänna 
handlingar1 

1 § Avgift tas ut enligt bestämmelserna i 2-6 §§ när staden efter särskild begäran 
lämnar ut 

1. kopia eller avskrift av handling, 
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling, eller 
3. kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudupptagning. 

 
2 § Avgift för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för 
automatisk databehandling enligt 1 § utgår enligt följande: 

 
3 § Avgift för kopior av ritningar och plankartor enligt 1 § utgår enligt följande: 

Format på 
originalritning 

Pris vid framställning av 
kopia på papper 

Pris vid framställning av 
digital kopia 

A4 20 kr/styck 20 kr/ritning 
A3 30 kr/styck 20 kr/ritning 
A2 50 kr/styck 20 kr/ritning 
A1 70 kr/styck 20 kr/ritning 
A0 90 kr/styck 20 kr/ritning 

 
För ritningar och plankartor gäller priset från och med första kopian. Priset gäller 
både vid framställning av färgkopia och vid framställning av svart/vit kopia. 
 
4 § Om staden enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter av 
handlingar som getts in ska avgift tas ut med 90 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd 
kopia, dock lägst 50 kronor. 
 
5 § Portokostnad debiteras, då avgift för kopior tas ut, om försändelsens vikt 
överstiger 20 gram, samt eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad 
för distribution. 

Taxan gäller även då handlingen sänds till beställaren via telefax eller e-post. 
 
6 § Myndigheten (nämnden) får besluta om undantag från taxan om det finns 
särskilda skäl. 
                                                 
1 Fastställda av kommunfullmäktige den 26 juni 2017, § 251. 

Upp till nio sidor Ingen avgift 
Tio första sidorna 50 kronor 
Varje sida därutöver 2 kronor 
Avskrift av allmän handling 90 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 90 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor per band 
Kopia av videobandsupptagning 600 kronor per band 
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