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Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-28, § 87 samt 1998-05-18, § 70.

Avgifter för avskrifter, kopior m.m. av allmänna
handlingar
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter, som avses i 2 kap. 13 §
tryckfrihetsförordningen, för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna
handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande
avgiftsnormer.
2.
I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilda avgiftsbelopp
för viss beställning, skall avgift tas ut med ett belopp som motsvarar
förvaltningens beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla
beställningen (självkostnad). Kostnaden för att ta fram och återställa en
handling får dock inte ingå i avgiften.
3.
Avgift skall inte tas ut för kopior som de förtroendevalda eller
personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den
kommunala förvaltningen eller ett till kommunen knutet kommunalt företag
begär.
4.
Kommunstyrelsen bemyndigas att - med iakttagande av likställighets- och
självkostnadsprincipen - medge avvikelse från avgiftsnormen om det finns
särskilda skäl härtill i fråga om vissa typer av handlingar eller beställningar.
5.
De kommunala företagen rekommenderas att besluta dels att tillämpa samma
avgiftsnormer som de föreliggande, dock med tillägg av lagstadgad
mervärdesskatt och dels att inte ta ut avgift för avskrifter, kopior m.m. i de
fall som avses i punkt 3 ovan.
6.
Vad som ovan sägs skall inte gälla om särskilda föreskrifter finns i lag eller
annan författning eller som beslutats av fullmäktige eller av nämnd med stöd
av särskilt bemyndigande.

SIDA

1 (3)

HUDDINGE KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 9330

7.
För kopia av allmän handling i formatet A3 skall – med ändring av vad som
föreskrivs i 16 § avgiftsförordningen (1992:191) - avgift tas ut med 5 kronor
för varje sida upp till nio sidor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.
För kopia av allmän handling i formatet A2, A1 och A0 skall avgift tas ut
med 10, 20 respektive 25 kronor för varje sida.
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 och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut 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.
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 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver
är avgiften 2 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.
17 §
Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 90 kronor per påbörjad fjärdedels
arbetstimme.
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Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per
band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per
band.
19 §
Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för
att utföra beställningen med den utrustning som myndigheten normalt
använder för sådant ändamål.
I fråga om utskrift av upptagning för automatisk databehandling avses i
förekommande fall med en sida avståndet mellan två perforeringar i en
datautskrift, oberoende av formatet.
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