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Avgiftstaxa för avskrift eller kopia av allmän handling
Allmänna expeditioner
Kopia eller avskrift, med eller utan vidimation, av annan handling än karta
eller ritning,
varje sida A4
3 kronor
A3
5 kronor
Utskrift av upptagning för automatisk databehandling, varje sida 4 kronor.
Omfattar utskrift mer än 50 sidor fastställs avgiften av utlämnande förvaltning
under beaktande av den kommunala självkostnadsprincipen.
Med sida avses fråga om utskrift av upptagning för automatisk databehandling, en blankettsida, d v s avståndet mellan två perforeringar i en datautskriftsblankett, oberoende av format.
Kartor och ritningar
Fotokopia

A4
A3

3 kronor
5 kronor

Ljuskopia

Papper

A4
5:60

A3
9:75

A2
13:00

A1
22:75

A0
41:75

I de fall kopieringen utförts av annan än kommunen, skall avgiften motsvara
det pris kommunen betalar.
Försäljning av primärkartor och grundkartor som ”original” regleras i taxan
för byggnadsnämndens verksamhet.
Expeditionsavgift
En expeditions- och faktureringsavgift på 20 kronor tas ut om kopiorna levereras per post.

00.02.2
Prenumeration av handlingar och protokoll
För prenumeration av fullmäktiges kungörelse samt protokoll från fullmäktige
och kommunstyrelse uttas en avgift om 400 kronor per år.
För prenumeration av protokoll från byggnadsnämnden uppgår avgiften till
250 kronor per år och från annan nämnd eller styrelse till 150 kronor.
Tillämpningsavgifter
1

Då det är fråga om begränsat antal handlingar i visst ärende, skall avgift
inte uttas
- av statliga eller kommunala myndigheter,
- av ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan
kommunal nämnd/styrelse,
- av fackliga organisationer med vilka kommunen träffat avtal,
- av tidningar som erhåller kommunfullmäktiges handlingar, Sveriges
Radio och Tidningarnas Telegrambyrå

2

Avgifter skall i övrigt inte uttas då den sammanlagda avgiften (inkl ev
expeditionsavgift) understiger 30 kronor.

3

Fråga om befrielse från avgift för prenumeration av protokoll från styrelser och nämnder avgörs av respektive nämnd, varvid avgiftsfrihet bör
medges organisation, som regelmässigt är remissorgan åt det kommunala organet eller utser representant i kommunalt samrådsorgan eller eljest
företräder specialintresse eller specialkunskap inom det aktuella ämnesområdet.

4

Efter begäran erhåller varje parti representerat i fullmäktige ett exemplar av protokollen utan avgift.

5

Frågor om tolkning och tillämpning avgörs i övrigt av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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