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TAXA 

 

för 

 

KOPIOR OCH AVSKRIFTER AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 
 

Antagen av kommunfullmäktige 1998-10-19, § 131 

Reviderad av fullmäktige 2001-11-19, § 123 (§2) 

Reviderad av fullmäktige 2003-09-15, § 102 

 

Från och med 2003-09-15 äger kommunstyrelsen rätt att revidera taxan. 

 

 

§ 1 Taxans omfattning 

 

Avgift ska tas ut enligt denna taxa för 

a) kopia eller avskrift av handling 

b) utskrift av information lagrad på datamedium 

c) kopia eller utskrift av ljudbandsupptagning. 

d) kopia från mikrofilm eller mikrofiche 

e) kopia av fotografier 

f) kopia av videofilmer och ljudband 

 

Finns det i statlig författning eller annan kommunal bestämmelse 

avvikande föreskrifter om avgifter ska de i stället gälla.  

 

§ 2 Kopior av allmänna handlingar 

 

Avgift för beställning av kopiering eller utskrift av allmänna handlingar 

är: 

 
A4 sv/vitt A4 svart/vitt  3 kr per sida 

A4 färg A4 färg  5 kr per sida 

A3  5 kr per sida  

A3 färg  7 kr per sida 

Kopiering i storkopiator 

A2  50 kr per sida 

A1  60 kr per sida 

A0  70 kr per sida 
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§ 3 Plottning 

Avgifter för plottning (utskrift fån ritprogram till fägbläckstråleskrivare): 

A4  15 kr per sida 

A3  45 kr per sida 

A2  70 kr per sida 

A1  130 kr per sida 

 

§ 4 Kopior från mikrofilm och mikrofiche 

Avgifter för kopior från mikrofilm eller mikrofiche är: 

A4  5 kr per sida   

A3  10 kr per sida 

roprofotografering: 

§ 5 Kopior av videofilmer och ljudband 

Avgift för kopior av videofilmer och ljudband tas ut enligt utförande 

laboratoriums prislista. 

 

§ 6   Avskrifter 

Avskrift av skolbetyg   90 kr 

Avskrift av annan handling, inklisive ljudband 90 kr per påbörjad 

fjärdedels timme 

§ 7   Uppdragsverksamhet 

 

Avgifter inom ramen för uppdragsverksamhet omfattas inte av denna taxa. 

 

§ 8   Betalning m.m. 

 

Avgiften fastställs av och tillfaller den kommunala förvaltning som utför 

beställningen.  

Betalningssätt (kontant, fakturering eller postförskott) bestäms av samma 

förvaltning.  

Vid uttag av avgifter får ingen expeditionsavgift eller faktureringsavgift 

läggas på priset. Ingen moms ska tas ut. Förvaltningen har dock rätt att 

lägga på portokostnader. 

 

§ 9   Förändringar av taxan 

 

Kommunstyrelsen har rätt att göra förändringar i taxan. 


