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KK14/245

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar
Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-09 § 80 om Avgiftstaxa för kopior och
avskrifter av allmänna handlingar (KK98/193), denna taxa har nu reviderats
enligt följande.
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i myndighetens lokaler
utan avgift. Vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar kan kommunen
ta ut avgift enligt tryckfrihetsförordningen kap 2 § 13. Kommunfullmäktige skall
besluta om taxa för att avgift ska få tas ut.
Kommunens nämnder med verksamheter utgör myndigheter och ska ta ut
avgift enligt denna taxa vid begäran om allmän handling.

Kopia eller utskrift på papper
Antal

A4/A3-format

Upp till 49 sidor

Ingen avgift

50 sidor

100 kr

För varje sida därutöver

2 kr/sida

Digitala handlingar
Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i
pappersform. Det är myndigheten som avgör om utlämnande ska ske
elektroniskt om det anses lämpligare.
Utskrift av digitala handlingar till
papper

Samma regler som för kopia eller
utskrift på papper

Översändande via e-post av
handlingar som redan vid
beställningen finns i digitalt format

Kostnadsfritt

Kopia av ljud-, bild- eller andra
digitala upptagningar

Databärare (t.ex. DVD, USB-minne)
tillhandahålls av kommunen och
kostnad för dessa utgår till
självkostnadspris
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Tillämpningsföreskrifter
•

Avgift tillämpas även när kopia översänds per fax.

•

Avgift gäller per sida och inte per papper, ett papper med dubbelsidig text
blir alltså 2 sidor.

•

Karta, ritning eller bild i större format kan myndigheten välja att enbart låta
den sökande ta del av på stället eller så kan myndigheten ta hjälp av
extern part för kopiering. All kostnad som uppstår får den som begär ut
handling stå för.

•

Den som gjort begäran om utlämnande av handling ska upplysas om att
avgift kommer att tas ut via faktura. Det är inte tillåtet att ta ut avgift i
förskott utan avgiften faktureras eller så kan handlingarna skickas mot
postförskott. Beställaren ska faktureras enligt Nyköpings kommuns
ordinarie rutiner för kundfakturering.

•

Utgående moms ska inte debiteras.

•

Avgiften tillfaller den verksamhet som hanterar beställningen.

•

Vid återkommande beställningar av kopior av allmän handling är det
lämpligt att samfakturera för att slippa ta ut en mindre summa vid varje
utlämningstillfälle. Periodens beställningar betraktas då som en beställning
vilket innebär att grundavgiften på 100 kronor för de första 50 sidorna då
bara tas ut en gång per faktura. Från sida 51 blir då avgiften 2 kronor per
sida oavsett hur många sidor beställningen totalt omfattar under perioden.

•

Ersättning ska tas ut för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 g
samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att
skicka kopiorna.

•

Utlämnande verksamhet har möjlighet att besluta om undantag från
avgiftsuttag om det finns särskilda skäl.

•

Part i ärende har rätt att få del av beslut och andra handlingar i ärende
som rör dem, utan kostnad.
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