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Inledning
Detta dokument reglerar Stenungsunds kommuns taxa för kopiering och utlämning av
allmänna handlingar.

Syfte och mål
Allmänheten har med stöd av offentlighetsprincipen rätt att ta del av en myndighets allmänna
handlingar. När någon begär att få ta del av en allmän handling på plats hos en myndighet så
ska handlingarna tillhandahållas den sökande utan kostnad.
Om den som begär ut en allmän handling behöver en kopia för att ta med sig hem eller önskar
att få en sådan skickad till sig har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt den taxa som
beskrivs i detta dokument.
Taxan som Stenungsunds kommun tar ut för kopiering och utlämning av allmänna handlingar
syftar till att täcka Stenungsunds kommuns självkostnad för den tid som behandling av
allmänna handlingarna som måste ske inför utlämning samt för den eventuella
materialkostnad som Stenungsunds kommun får i samband med utlämning av allmänna
handlingar. Priserna för detta baserar sig på avgiftsförordningen (SFS 1992:191), den
kommunala självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) och av riksarkivet
genomförda tids- och kostnadsmätningar för hantering av allmänna handlingar.

Avgift för kopiering av allmänna
handlingar
Kopia av allmän handling
Taxan reglerar kostnaden för tiden som tas i anspråk för att framställa en kopia av en allmän
handling. Den reglerar även kostnaden i de fall som handlingen begärs ut fysiskt kostnaden
för själva materialet som kopian utgör (papper, toner, eventuellt brev och porto).
Taxan för den tid som handläggare måste lägga ner på att ta fram en utlämningsbar kopia på
en allmän handling är 150 kronor för varje påbörjad 15-minutersperiod undantaget de första
15 minuterna som är gratis. I handläggningen för att skapa en kopia av en allmän handling
som kan lämnas ut ingår fram- och eventuell sammanställning av begärd allmän handling,
sekretessprövning, eventuell sekretessmarkering av handling, inskanning av handling samt
expedieringen om den sker.

Avgiften för tidsåtgången för handläggningen om en begäran av kopia av allmän handling blir
därmed följande:
Tid

Kostnad

Minut 1 – 15

Gratis

Varje ny påbörjad kvart efter 15:e
minuten

150 kronor

I de fall som handlingar kopieras och skickas eller lämnas ut i fysisk form så tas utöver avgift
för tid även avgift för materialkostnad ut enligt följande:
Sidor

Kostnad

1 till 39

Gratis

40

50 kronor

41 och framåt

2 kronor per sida

Kopia av allmän handling i andra storlekar
I de fall allmänna handlingar skrivs ut i andra storlekar än A4 är avgiften för detta:
Format

Kostnad

A3

4 kronor per sida

A2

20 kronor per sida

A1

25 kronor per sida

A0

40 kronor per sida

Kopia av allmän handling i färg
Vid färgutskrift är avgiften:
Format

Kostnad

A4

5 kronor per sida

A3

10 kronor per sida

A2

20 kronor per sida

A1

50 kronor per sida

A0

75 kronor per sida

Avgift för avskrift av allmän handling
I vissa fall kan allmänna handlingar vara så ömtåliga eller skadade att de inte kan kopieras.
Eller så går det att begära ut en pappersutskrift av en ljudupptagning, en så kallad
transkribering. Avgiften är då 150 kronor per påbörjad 15-minutersperiod från första minuten.
Bestyrkande av avskrifter eller kopior utförs av Länsstyrelsen utsedd Notarius Publicus.

Avgift för betygsavskrift
För betygsavskrift tas en avgift om 150 kronor per betyg ut, med undantag om begäran avser
den sökande själv.

Avgift för kopiering av ljud och video
För kopia av videoupptagning är avgiften 600 kronor per tillfälle.
För kopia av ljudupptagning är avgiften 150 kronor per tillfälle.

Avgift för porto
Stenungsunds kommun tar avgift för porto samt eventuella mottagningsbevis eller annan
särskild kostnad på avgiftsbelagda kopior som skickas till mottagare via post eller med bud.

Format på handlingar
Stenungsunds kommun kan besluta att en allmän handling, på grund av vissa begräsningar i
integritetsaspekter samt registerförfattningar, endast lämnas ut i pappersformat.

Missbruk
I de fall där Stenungsunds kommun misstänker att någon ständigt återkommer med
småbeställningar på färre än 40 sidor i ett sammanhang där beställningen hade kunnat göras i
ett sammanhang ska kommunen göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior.
Tjänsteanteckningen används sedan som underlag för att när dessa särskilda skäl föreligger
tillämpa en undantagsregel där taxan trots separata begäran kan tillämpas som att det vore en
enda inkommen begäran. Det finns inga krav på att utlämning av kopior ska registreras eller
diarieföras. Underlag för detta tillägg finns i Ekonomistyrningsverkets förslag rörande
avgiftsförordningen (ESV 2005:27) under ”särskilda skäl”.

Betalning
Betalning kan ske via faktura eller vid önskemål om anonymitet kontant hos
Medborgarservice i Stenungsunds kommuns reception. Vid kontant betalning måste
betalningen ske med jämna pengar då Medborgarservice inte handskas med kontanter i övrigt
och inte kan ge tillbaka pengar till den betalande.

Undantag
Undantag från betalningsskyldigheten ges till följande: En person som ärende eller
handlingarna avser har rätt till att få kopior av handlingarna, berörda parter i ärenden som
administreras av Stenungsunds kommun, journalister som jobbar- och skriver för en
arbetsgivare som följer de pressetiska reglerna, förtroendevald politiker i Stenungsunds
kommun, andra myndigheter, revisionen och andra verksamheter inom Stenungsunds
kommun.

