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TAXA VID KOPIERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 
 
Fastställd av kommunstyrelsen 2016-02-09, § 25, på delegation av 
kommunfullmäktige 1992-12-07 § 140 
 
 
Kommunens nämnder med förvaltningar är myndigheter som ska ta ut avgift enligt bestämmelserna 
i denna taxa.  

A4 svartvitt 
Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer ska avgift tas ut. Avgiften för en beställning av tio 
sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2:50 kr. 

A4 färg 
7:50 kr per kopia. 

A3 svartvitt 
Om en beställning omfattar 5 sidor eller mer ska avgift tas ut. Avgiften för en beställning av fem 
sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 5 kr. 

A3 färg 
15 kr per kopia. 

Specialformat m.m. 
För större format, kartor, andra specialformat och medier sätts taxa av berörd 
förvaltning/myndighet. 

Undantag från taxan 
Myndighet kan, om särskilda skäl föreligger, göra undantag från taxan. Undantag kan exempelvis 
göras om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet. I ett 
sådant fall får myndigheten ta ut avgift för den sammanlagda mängden handlingar enligt ovan. 

Fax, elektroniskt utlämnande 
Avgifterna gäller även när en handling sänds till beställaren via fax.  

För skapande av digitala handlingar (scanning) ska avgift tas ut enligt ovanstående taxa som om det 
gällde kopiering av pappershandlingar. 

Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i pappersform. Det är 
myndigheten som avgör om utlämnande kan ske via fax eller elektroniskt.  

Statliga myndigheter m.m. 
Statlig myndighet eller annan kommun är befriad från avgift. Avgift för kopior av allmänna 
handlingar ska inte heller tas ut internt mellan kommunens myndigheter eller dess bolag. 

Portokostnader m.m. 
Avgift ska tas ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att förmedla den begärda handlingen. 


