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1. Inledning 

När någon begär att få kopior av allmänna handlingar i enlighet med 

offentlighetsprincipen har en kommun rätt att ta ut avgifter för kopiorna.  

 

Den som så önskar har rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar 

i myndighetens lokaler utan avgift. Det är först när någon vill ha en kopia 

av handlingar som en avgift tas ut. 

 

Karlskoga kommuns avgifter för kopia av allmänna handlingar bygger på 

15-24 §§ i avgiftsförordningen (1992:191). 

 

Kommunfullmäktige fastställer taxor för avgifter. 

 

Se även Karlskoga kommuns riktlinje för utlämnande av allmänna 

handlingar. 

 

2. Avgifter 

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar ska tas ut 

enligt nedan. 

 

2.1.  Avgift för kopiering av allmän handling 

Kopior på A3 eller A4 

Sida 1-9  Gratis 

Sida 10 50 kronor 

Sida 11-- 2 kronor per sida 

 

Vid dubbelsidig kopiering räknas varje kopierad sida. 

 

Vid kopiering till annat format tas ut motsvarande kostnad som 

kommunen har för att beställa kopior från Repro eller extern leverantör. 

 

2.2. Avgift för allmän handling som skannas in 

Allmänna handlingar som skannas in för utlämnande jämställs med 

kopiering av handlingar. 

 

Sida 1-9 Gratis 

Sida 10 50 kronor 

Sida 11 -- 2 kronor per sida 

 

2.3. Avgift för allmän handling som finns tillgänglig digitalt 

Allmänna handlingar som finns tillgängliga digitalt jämställs med 

kopierade handlingar enligt följande. 
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Fil 1-9 Gratis 

Fil 10 50 kronor 

Fil 11 -- 2 kronor per fil 

 

Om en sammanställning behöver göras för att tillgängliggöra uppgifter 

som finns digitalt tillkommer kostnad för arbetstid med 125 kronor per 

påbörjad 15 minuter. 

 

2.4.  Avgift för avskrift av allmän handling 

Vid avskrift av allmän handling tas avgift ut med 125 kronor per 

påbörjad 15 minuter. 

 

2.5. Bestyrkta kopior eller avskrifter av allmänna handlingar 

Om kommunen enligt särskild föreskrift ska framställa bestyrkta 

avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut enligt 

följande. 

 

Bestyrkt avskrift 125 kronor per påbörjad 15 minuter 

Bestyrkt kopia 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor 

 

2.6. Avgift för kopia av videoband och ljudband  

Allmänna handlingar som finns lagrade på videoband och ljudband 

kopieras till en kostnad som motsvarar kommunens faktiska kostnad för 

kopieringen.  

 

Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kronor per påbörjad 

15 minuter 

 

2.7. Avgift för kopia av digitala videofiler och ljudfiler 

Video- och ljudfiler som ligger lagrade digitalt jämställs med övriga 

digitalt lagrade handlingar – se avsnitt 2.3. 

 

Videofiler på DVD-skivor eller liknande jämställs med videoband.  

Ljudfiler på CD-skivor eller liknande jämställs med ljudband. 

 

3. Portokostnader 

Eventuell kostnad för porto eller postförskottskostnad tillkommer. 

 

4. Materialkostnader 

Kostnader för CD-skivor, DVD-skivor, USB-minnen och andra 

mediabärare kan tillkomma och debiteras beställaren med den faktiska 

kostnaden. 
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5. Moms 

När kommunen på begäran lämnar ut kopia på allmän handling med stöd 

av tryckfrihetsförordningen ska moms inte tas ut. 

 

6. Form för utlämnande 

Utlämning sker via e-post, post eller avhämtning. Kommunen förbehåller 

sig rätten att avgöra i vilken form utlämnande ska ske – digitalt eller 

fysiskt. 

 

7. Undantag 

Kopiering, i skälig omfattning, till kommunens förtroendevalda och till 

massmedia, studenter vid universitet och högskola kan ske utan avgift. 

 

Avgift tas inte ut internt i kommunen, exempelvis mellan förvaltningar, 

kommunala bolag eller kommunalförbund. 
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