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Taxa för avgifter för avskrift av allmänna handlingar m.m.  
 
Avskrift av allmän handling 
 
Enligt tryckfrihetsförordningen skall allmän handling, som inte är hemlig, på begäran tillhandahållas 
den som för läsning eller avskrivning på stället önskar ta del av den. Detta tillhandahållande sker utan 
avgift.  
 
Om fotostatkopia eller manuell avskrift önskas av allmän handling så debiteras avgift enligt taxa. Det 
förutsätts att manuell avskrift av allmän handling endast sker i undantagsfall, i övrigt är 
fotostatkopiering ur både ekonomisk och praktisk synpunkt mest lämpligt.  
 
Vid vissa tillfällen kan det av praktiska skäl vara befogat att överlämna gratis fotostatkopia av allmän 
handling i stället för att tillhandhålla originalhandlingarn för genomläsning. Orsaker till detta kan vara 
t ex svårigheter att bevaka den allmänna handlingen (oftast finns flera handlingar i ett ärende), vilket 
då kan motivera ”gratiskopia”. Respektive kommunal instans har att själva avgöra när detta 
tillvägagångsätt skall tillämpas. Dock får det inte tillämpas generellt.   
 
Utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling i papper är en del utav Hörby kommuns 
myndighetsutövning och moms ska därför inte tas ut på dessa avgifter.  
 
 
Kopia av karta, ritning eller bild  
 
Här gäller samma som för avskrift av allmän handling. Önskad fotostatkopia eller s.k. ljuskopia 
debiteras enligt taxa. Eventuellt extraarbete i form av manuellt ritningsarbete, färgläggning eller 
dylikt debiteras enligt taxa.  
 
 
Teknisk upptagning 
 
Här avses upptagning för automatisk databehandling (ADB) eller annan upptagning, som kan läsas 
eller avlyssnas endast med tekniska hjälpmedel. Tillhandahållande kan i de flesta fall ske genom 
avläsning på bildskärm eller genom utskrift. Detta tillhandahållande sker gratis för den enskilde.  
 
Önskad utskrift av teknisk upptagning (att behållas av den enskilda) debiteras enligt taxa. Om 
servicebyrå anlitas för databehandling så kan tillhandahållande av uppgifter oftast inte ske 
omedelbart, utan framtagningstid erfordras p.g.a. servicebyråns administrativa rutiner. 
Personuppgiftslagen gäller beträffande den enskildes rätt att ta del av lagrade uppgifter om 
honom/henne.  
 
Hörby kommun har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt men har möjlighet att göra så 
efter överenskommelse med den sökande. I möjligaste mån skall handlingar lämnas ut digitalt.  
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Taxa 
 
Avgifter för A4-sidor, portokostnader, avskrift av ljudupptagning med mera tas ut i enlighet med 15-
19 §§ Avgiftsförordningen (1991:191). 
 
Avgifter för andra format än A4, kopiering av overheadfilm, mikrofilm och färgkopiering anges i tabell 
efter avgiftsförordningens § 19.  
 
 
Utdrag ur Avgiftsförordningen: 
 
Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m. 
 
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16-22 §§ för att den 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 
4. Sådana bevis som registerutdrag som avses i § 20. 

Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut en ersättning för portokostnad om försändelsen 
väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med 
post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren, 
Förordning (1994:356). 
 
16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna 
handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1-2 pp. 
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften två kronor. 
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.  
Första – tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning 
(1995:687). 
 
17 § Avgiften för en avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 p. eller för utskrift av 
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 p. är 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.  
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 p. är 600 kronor per band. 
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är enligt 15 § 3 p. 120 kronor per band. Förordning 
(1995:687). 
 
18 § Om en myndighet enligt särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av 
handlingar som getts in, skall 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. 
Förordning (1995:687). 
 
§ 19 Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra 
beställningen med den utrustningen som myndigeten normalt använder för sådant ändamål.  
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Avgifter för A4-sidor enligt avgiftsförordningen  
 
 Papperskopia sida 1-9 Ingen kostnad 

Papperskopia 10 sidor 50 kr 

Papperskopia varje sida utöver sida 10 2 kr/sida 

 
 

Avgifter för kopior i andra format än A4-sidor m.m.   
Kopiering/utskrift på papper, svart/vitt 
Kopierinf  
 

A0 40 kr 

A1 25 kr 

A2 20 kr 

A3  15 kr 

 
 

Avgifter för kopior i andra format än A4-sidor m.m.   
Kopiering/utskrift på papper, färg 
 A0-A2, första utskriften  150 kr 

A0-A2, följande utskrifter per styck 75 kr 

A3 20 kr 

A4 15 kr 

 
 

Avgifter för kopior i andra format än A4-sidor m.m.   
Kopiering/utskrift på overheadfilm, A4 
 Svart, vitt  15 kr 

Färg 25 kr 

 
 

Avgifter för kopior i andra format än A4-sidor m.m.   
Kopiering på mikrofilm/USB-minne  
 A0  50 kr 

A1 35 kr 

A2  30 kr 

A3 
 

 25 kr 
 

25 kr 

A4  20 kr 
 
 
 
 
 

USB-minne 60 kr  
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Digital överföring av filer  Ingen kostnad 

Registerutdrag till enskild enligt PuL 26 § Gratis en gång per år 

 

 

När avgift tas ut ska även ersättning tas ut för portokostnad när försändelsen väger mer än 20 
gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller 
liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 

Vid utlämnande utan avgift får ersättning inte tas ut för portokostnad eller postförskott/rek.  

 


