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 Avgi�er för kopior, avskri�er med mera av allmänna 
 handlingar 

 Antagen av KF den 16 juni 2022 § 19 dnr KS/2022:112 



 Inledning 
 När en person begär att få ta del av kopior av allmänna handlingar i enlighet med 
 offentlighetsprincipen har en kommun rätt att ta ut en avgift. Salems kommuns avgifter för kopia 
 av allmän handling bygger på 15 - 19 §§ i avgiftsförordningen (1992:191). 

 Handlingen kommer i första hand att finnas tillgänglig hos kommunen för läsning eller 
 avhämtning. I andra hand kommer den att skickas i pappersform med  post. 
 Salems kommun får, om det kan anses lämpligt, lämna ut en allmän handling i elektronisk form till 
 exempel genom e-post. Detta kan endast ske om det är en enstaka handling. 

 Kommunen har rätt att ta ut en avgift för kopior för de handlingar som lämnas ut. Detta är oavsett 
 om handlingen hämtas hos kommunen, skickas per post eller, i enstaka fall i lämnas ut i 
 elektronisk form. 

 Vanligtvis faktureras avgiften i samband med utlämnandet, men ibland kan utlämnandet ske mot 
 postförskott.För fakturering behöver Salems kommun uppgifter i form av namn och 
 faktureringsadress eller motsvarande  . 

 1.1 Avgift för kopior 
 Följande avgifter för kopiering med mera av allmänna handlingar ska tas ut enligt följande . 

 Antal sidor/media  Avgi� 

 Upp �ll nio sidor  Ingen avgi� 

 Tio första sidorna  50 kronor 

 Varje sida därutöver  2 kronor 

 Avskri� av allmän handling  90 kronor per påbörjad �ärdedels 
 arbets�mme 

 Utskri� av 
 ljudbandsupptagning 

 90 kronor per påbörjad �ärdedels 
 arbets�mme 

 Kopia av ljudbandsupptagning  120 kronor per band 

 Kopia av 
 videobandsupptagning 

 600 kronor per band 

 Kopia på foto, karta, ritning 
 eller motsvarande på 
 USB-minne eller CD/DVD 

 25 kronor per bild samt 
 �llkommande kostnad för 
 lagringsmedium 
 (USB-minne/CD/DVD) 



 1.2 Avgift för kopior av ritningar och plankartor 
 Avgift för kopior av ritningar och plankartor ska tas ut enligt följande. 

 Format på 
 originalritning 

 Pris vid framställning av 
 kopia på papper 

 Pris vid framställning av 
 digital kopia 

 A4  20 kronor/styck  20 kronor/ritning 

 A3  30 kronor/styck  20 kronor/ritning 

 A2  50 kronor/styck  20 kronor/ritning 

 A1  70 kronor/styck  20 kronor/ritning 

 A0  90 kronor/styck  20 kronor/ritning 

 2. Kostnad enligt särskild föreskrift 
 Om Salems kommunen ska framställa bestyrkta avskrifter eller vidimerade kopior av handlingar 
 som har lämnat in, enligt en särskild föreskrift, ska följande kostnad tas ut. 

 Särskild föreskri�  Pris 

 Framställning av avskri�  125 kronor/per påbörjad �ärdedels �mme 

 Framställning av kopia  2 kronor/sida dock lägst 50 kronor 

 3. Kostnad för porto och andra eventuella kostnader 
 Salems kommun kommer att ta ut kostnad för porto samt eventuella andra kostnader såsom 
 avgift för postförskott eller annan särskild kostnad för att sända den begärda handlingen per post. 

 Handling och information som finns lagrade på papper och som behöver skannas in för att kunna 
 översändas elektroniskt följer prislistor i 1.1 och 1.2. 

 Handlingar och information som finns lagrade elektroniskt följer prislistorna i 1.1 och 1.2. 

 4. Avgiftsfria handlingar 
 Avgift ska inte tas ut vad gäller kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar när 
 följande organ eller personer begär ut handlingen: 

 ●  Andra kommuner 
 ●  Region 
 ●  Statliga myndigheter 



 ●  Representanter för radio, tv och press 
 ●  Lokala fackföreningar i Salems kommun 
 ●  Kommunala bolag, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Salems kommun. 
 ●  Handlingar till enskild som avser kallelse med underlag och protokoll till 

 nämndsammanträde 
 ●  Handlingar till enskild som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan 

 e-postas. Detta förutsätter dock att ingen sekretessprövning behöver göras och att 
 handlingarna inte innehåller mer än enstaka personuppgifter. 

 I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen. 

 5. Undantag 
 Salems kommun får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl. 


