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TAXA FÖR KOPIERING, 
AVSKRIFT, UTSKRIFT, OCH 
DIGITALT UTLÄMNANDE AV 
ALLMÄNNA HANDLINGAR 
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Den som vill ta del av en allmän handling genom en avskrift eller kopia av 
handlingen har rätt till det mot en fastställd avgift. Eslövs kommun är 
skyldig att lämna ut handlingar i pappersform såsom kopior, avskrifter, 
utskrifter men inte i elektronisk form.  Eslövs kommun kan i vissa fall 
lämna ut handling i elektronisk form.   
Avgifter för A 4-sidor, portokostnader, avskrift av ljudupptagning med mera 
tas ut i enlighet med 15 – 19 §§ avgiftsförordningen (1992:191). 
Standardformatet för dokument i Eslövs kommun är A4. Det förekommer 
dock även andra format i vissa verksamheter. Begärs handlingar ut debiteras 
de i enlighet med det format de begärs ut i.  
I Eslövs kommun debiteras inga avgifter då slutkostnaden understiger 100 
SEK exklusive moms. 

AVGIFTER 
§1 Papperskopior 
Avgifter för papperskopior tas ut enligt följande 
 

Kopiering/utskrift papper Svart/vitt Färg 
Format A4   

1 – 9 styck, Gratis 4kr/sida 

10 styck 50 kr 50 kr 

Därpå följande kopior, per styck 2kr/sida 4kr/sida 

Format A3 5 kr/sida 8 kr/sida 

Format A2 40 kr/påbörjad 
meter  

50 kr/påbörjad 
meter 

Format A1 60 kr/påbörjad 
meter 

80 kr/påbörjad 
meter 

Format A0 60 kr/påbörjad 
meter 

80 kr/påbörjad 
meter 
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§2 Utskrifter från mikrofilm 
Avgifter för utskrifter från mikrofilm/fiche till papper tas ut enligt följande 
 

Utskrift mikrofilm Avgift 

Format A4 30 kr/sida 

Format A3 40 kr/sida 

Format A2 40 kr/påbörjad 
meter 

Format A1 60 kr/påbörjad 
meter 

Format A0 60 kr /påbörjad 
meter  

 

§3 Elektroniska handlingar 
Avgifter för handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas tas 
ut i enlighet med avgifterna för papperskopior. 

§4 Digitala medier 
Om beställaren begär att önskat material ska lämnas ut på ett specifikt 
digitalt lagringsmedia, ska det om möjligt utföras, och det tillkommer en 
avgift med Eslövs kommuns självkostnadspris avseende lagringsmediet som 
gäller vid det tillfället. 

§5 Inskanning 
För material som måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar 
10 sidor eller mer, i enlighet med kostnader för papperskopior. 

§6 Avskrift allmänna handlingar 
Avgiften för avskrift av allmän handling eller för utskrift av 
ljudbandsupptagning är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 
Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta 
avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 
kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift 
och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. 

§7 Ritningar och kartor 
Avgifter som avser utskrifter av ritningar och kartor avgörs av vilket 
medium de begärs ut på, se respektive rubrik. 
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§8 Kopia av bild- och ljudupptagning 
Avgift för bild- och ljudupptagning tas enligt följande: 
 

Format Avgift 

Kopia av video och rörlig 
bildupptagning 

120 kr/st 

Kopia av ljudupptagning 120 kr/st 

 

§9 Fotografier 
Utskrift på blankt fotopapper (färg eller svartvitt) 
 

Format Pris per styck 

10x15 cm 25 kr 

15x22 cm 50 kr 

20x30 cm 100 kr 

30x45 cm 200 kr 

50x75 cm 375 kr 
 

§10 Avgift tas inte ut 
Avgift tas inte ut om beställningen görs av kommunala nämnder eller 
förvaltningar, ej heller av interna förtroendevalda. Begäran om egna 
personuppgifter ska enligt skriftlig begäran tillhandahållas gratis en gång 
per kalenderår, sk registerutdrag. 

§11 Särskilda skäl 
Kommunen får besluta om undantag från avgifter om det föreligger 
särskilda skäl. För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för 
avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sida, Avgiften för beställningen 
startar i sådant fall med 50 kronor och varje sida kostar 2 kronor. Vid 
oklarheter ska vägledning sökas i den statliga avgiftsförordning som gäller 
då handlingen begärs ut.  

§12 Förskottsbetalning 
Kommunen har rätt att fakturera avgifterna som avser beställningen i 
förskott till den som beställt handlingarna. 
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§13 Portokostnader 
Eventuella kostnader för porto (om försändelsen väger mer än 20 gram), 
postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till 
mottagaren tillkommer. 
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