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F 6.1 
TAXA FÖR KOPIOR, AVSKRIFTER OCH UTSKRIFTER AV ALLMÄNNA 
HANDLINGAR M FL AVGIFTER 
     
 
Avgift skall tas ut för att efter särskild begäran lämna ut kopia eller avskrift av allmän 
handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller 
ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning enligt följande. 
Avgift skall även tas ut för utlämnande av allmän handling på diskett eller cd-rom-skiva. 
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. 
 
•   Avgift skall tagas ut för en beställning som omfattar tio sidor eller mer för kopior av 

allmänna handlingar i A4- eller A3-format och utskrifter av upptagningar för automatisk 
databehandling. 
Avgiften för en beställning av mer än tio sidor är 50 kronor. 
För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. 
Färre än tio sidor per beställning är avgiftsfria. 
Bestämmelsen gäller också när en handling sänds till beställaren per fax. 
 

 Avgiften bestäms efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den 
utrustning myndigheten normalt använder för sådant ändamål. I fråga om utskrift av 
ADB-upptagning avses, i förekommande fall, med en sida avståndet mellan två 
perforeringar i en datautskrift oberoende av formatet. 
 

 Upptagning för automatisk databehandling behöver inte lämnas ut i annan form än 
utskrift. För det fall myndigheten, som en ren serviceåtgärd, tillhandahåller 
upptagningen på diskett eller cd-rom-skiva skall en självkostnadsavgift för diskett 
respektive cd-rom-skiva tagas ut. 
För utlämnande av allmän handling på diskett uttages en avgift om 5 kronor per diskett 
och för utlämnande av allmän handling på cd-rom-skiva uttages en avgift om 10 kronor 
per cd-rom-skiva. 
 

•  Avgiften för en beställning av kopia av allmän handling i A1- och A2-format är 30 
kronor per kopia. 
Avgiften för en beställning av kopia av allmän handling i A0-format är 60 kronor per 
kopia. 
För utlämnande av allmän handling på diskett uttages en avgift om 5 kronor per diskett 
och för utlämnande av allmän handling på cd-rom-skiva uttages en avgift om 10 kronor 
per cd-rom-skiva. 
 

•  Avgift för avskrift av allmän handling och för utskrift av ljudbandsupptagning är 50 
kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 
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•  Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 100 kronor per band. 
 

•  Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 250 kronor per band. 
 

•  Avgiften för kopia av cd-rom-upptagning är 50 kronor per cd-rom-skiva 
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