DANDERYDS
KOMMUN

Kommunal författningssamling
Dokument

Beteckning

Avgiftstaxa för kopia eller
avskrift av allmän handling

00.02.1

Organ

Beslut av KF/KS

1982-11-29, § 242
1987-12-14, § 213
1990-12-17, § 185
2018-11-26, § 159

Avgiftstaxa för kopia eller avskrift av allmän handling
1 § Inledning
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens
lokaler utan avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av
allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 §
tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. För att avgift ska få tas ut
måste kommunfullmäktige besluta om taxa för ändamålet.
2 § Tillämpningsområde
Kommunens nämnder med verksamheter samt kommunala bolag ska
ta ut avgift enligt denna taxa när en verksamhet efter begäran lämnar
ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling, analog som elektronisk
2. utskrift av elektronisk handling,
3. kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning,
4. bestyrkta avskrifter, kopior eller utdrag
Myndigheten ska, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för
portokostnad om försändelsen väger mer än 50 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.
Kommunen får göra avsteg från taxan om det finns särskilda skäl.
Uppkommer en fråga om avsteg från taxan ska den avgöras av
respektive nämnd eller av nämnden utsedd delegat.
Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio
sidor frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen
återkommer med begäran om mindre än nio sidor från samma
handling, dvs. begär nio sidor åt gången, eller om flera personer
systematiskt beställer nio sidor var från samma handling för att
undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses som en och
samma begäran och avgift tas ut.

3 § Taxa
Avgiften fastställs enligt nedanstående taxa och tillfaller den nämnd
som genomför utlämnandet. Avgift utgår per sida och inte per papper,
dvs. dubbelsidig kopia/utskrift = 2 sidor.
För kopior, avskrifter eller utskrifter utgår följande avgifter:
Papperskopior
Antal sidor (A4 eller A3-format)
Beställning av 1-9 sidor
Beställning av 10 sidor
Varje sida därutöver

Avgift
Kostnadsfritt
50 kronor
2 kronor/sida

Andra format än A4 eller A3
Avgift tas ut från första sidan
A2
A1
A0

Avgift
15 kronor/sida
30 kronor/sida
50 kronor/sida

Elektroniska kopior (av färdiga elektroniska handlingar)
Antal sidor
Avgift
Beställning av 1-9 sidor
Kostnadsfritt
Beställning av 10 sidor
50 kronor
Varje sida därutöver
2 kronor/sida
Kopia av ljud- eller bildupptagning
Kopia av videobandsupptagning
Kopia av ljudbandsupptagning eller
andra media med ljud- eller
bildupptagning
Avskrifter
Avskrift av allmän handling inkl.
utskrift av ljudbandsupptagning
Gäller oavsett om avskrift/kopia ska
vara bestyrkt eller inte
Utdrag ur betygskatalog
Gäller oavsett om avskrift/kopia ska
vara bestyrkt eller inte

600 kr/band
120 kr/band/CD/USBminne/etc.

125 kronor/påbörjad fjärdedels
arbetstimme

200 kr/betygsutdrag

4 § Särskilda bestämmelser
Större bearbetningar av mer än rutinartad karaktär är kommunen inte
skyldig att företa, med undantag av utlämnande med stöd av PSIdirektivet.
När kommunen på begäran lämnar ut kopia på en allmän handling
med stöd av tryckfrihetsförordningen ska moms inte tas ut.
5 § När avgift inte ska tas ut
 För kopiering och utskrift av handlingar som privatpersoner
ska lämna in till kommunen, exempelvis i samband med
ansökan eller efter begäran av kommunen.
 När andra kommuner, landsting, statliga myndigheter,
kommunala bolag och förbund, nämnder och förvaltningar
begär ut handlingar inom ramen för deras uppdrag.
 För förtroendevalda inom Danderyds kommun.





När representanter för radio/TV/press begär att ta del av
allmänna handlingar.
För expediering av beslut med tillhörande handlingar till
berörda.
För kopiering av samhällsinformation eller för kopiering av
kommunens blanketter, kvittenser och handlingar som
kommunen begärt in.

