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Taxa för kopior av allmänna handlingar.
Antagna av fullmäktige 2016-06-13, § 82.
Följande avgifter för kopiering gäller från och med 2016-07-01
Kopieringstaxan gäller hela förvaltningen, dock inte där det beslutats
om annan taxa eller kopieringstjänst i särskild ordning, eller
handlingar i ett pågående ärende där den enskilde har rätt till dessa
handlingar.
Varje verksamhet äger rätt att göra avsteg från denna taxa till
förmån för den enskilde.
Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två stycken sidor.
Avgift för papperskopior av allmänna handlingar (svartvitt och färg)
A4-format Avgift
Sida 1 – 9 Gratis
Sida 10 50 kronor
Sidor därefter 2 kronor per sida
A3-format Avgift
Sida 1 – 5 Gratis
Sida 6 50 kronor
Sidor därefter 4 kronor per sida
Ovanstående avgifter gäller även för utskrifter av elektroniska
handlingar och översändande av handlingar via fax.
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Vid behov kan regeln om det avgiftsfria sidintervallet frångås. Detta
om en eller flera personer gör systematisk beställning av nio sidor åt
gången för att undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses
som en och samma begäran.
Avgift för avskrifter av allmänna handlingar
För avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudupptagning
debiteras 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Övrigt
För portokostnader och liknande debiteras självkostnadspris om
utlämnandet medför uttag av kopieringsavgift.
Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut kopior i elektronisk
form. Handlingar som lämnas ut i elektronisk form är avgiftsfria.
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