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Taxa för kopiering med mera av allmänna handlingar
Avgifter för A 4-sidor, portokostnader, avskrift av ljudupptagning med mera tas ut i enlighet
med 15 – 19 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
I Eslövs kommun gäller dessutom att avgifter under slutsumman 100 kr exklusive moms ej
debiteras.
Avgifter för andra format än A 4, kopiering från overheadfilm, mikrofilm och färgkopiering
anges i tabell efter Avgiftsförordningens § 19.
Utdrag ur Avgiftsförordningen
Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den efter
särskild begäran lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om
försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).
16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna
handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och
2. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är
avgiften 2 kronor.
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda
skäl.
Första - tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
Förordning (1995:687).
17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band.
Förordning (1995:687).
18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter eller
kopior av handlingar som getts in, skall 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.
Förordning (1995:687).
19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra
beställningen med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.

Avgifter för A 4-sidor (enligt förordningen ovan)
Kopiering/utskrift papper, svart/vitt
1 – 9 styck
10 styck
Därpå följande kopior, per styck

Kronor
Gratis
50
2

Avgifter för kopior i andra format än A 4 m.m.
Kopiering/utskrift papper, svart/vitt
A0
A1
A2
A3

Kronor
40
25
20
15

Kopiering/utskrift papper, färg
A 0 – A 2, första utskriften
A 0 – A 2, följande utskrifter, per styck
A3
A4

150
75
20
15

Kopiering/utskrift overheadfilm, A 4
Svart/vitt
Färg

15
25

Kopiering från mikrofilm
A0
A1
A2
A3
A4

50
35
30
25
20

