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TAXA FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-13 § 10. 

 

Uddevalla kommun har enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) skyldighet att på 

begäran tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar under förutsättning 

att inte några undantag föreligger, såsom till exempel sekretessbelagda handlingar. 

För detta har Uddevalla kommun rätt att ta ut en avgift. 

 

Uddevalla kommuns avgifter för kopior, med mera, av allmänna handlingar har till 

stor del sin grund i bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna har 

beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och 

expediera kopior. 

 

Dessa avgifter gäller för Uddevalla kommuns samtliga nämnders hantering av kopior 

av allmänna handlingar. 

 

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna 

handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten 

bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet. 

 

Avgift tas ut per kopiesida och gäller även för kopia av allmänna handlingar per fax. 

 

 

Avgift för kopiering av allmänna handlingar 

Kopia Avgift 

1-9 sidor (svartvitt) Kostnadsfritt 

10 sidor (svartvitt) 50 kronor 

11 och fler sidor (svartvitt) 2 kronor per sida 

Kopia färg A4 – 5 kronor/sida 

A3 – 10 kronor/sida 

 

Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar 

Kopia Avgift 

Elektroniskt lagrade dokument som 

skickas via e-post 

Kostnadsfritt 

Inskanning av 1-9 sidor Kostnadsfritt 

Inskanning av 10 sidor 50 kronor 

Inskanning av 11 och fler sidor 2 kronor/styck 

Inskanning av foto, karta eller ritning 25 kronor/bild 
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Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior 

Kopia Avgift 

Avskrift av allmän handling 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 

Bestyrkt avskrift 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme 

Bestyrkt kopia 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor 

 

Avgift för försändelse 

Försändelse Avgift 

Mindre än 20 gram Avgiftsfritt 

Mer än 20 gram Faktisk portokostnad 

Postförskott, bud etc. Faktisk kostnad 

E-post Kostnadsfritt 

 

Avsteg från ovanstående avgifter kan göras endast om det finns särskilda skäl. Som 

särskilda skäl räknas då någon genom missbruk i form av återkommande mindre 

beställningar, då beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang, undgår avgift. 

Då kan avgift tas ut i enlighet med ovan men från första kopian vid efterföljande 

begäran. Högre avgift kan även ta ut om ett särskilt format efterfrågas eller dyrare 

papper än normalt måste användas. Grunden är att kommunen ska täcka den faktiska 

kostnaden. För det fall en strikt tillämpning av taxan leder till ett kraftigt överuttag i 

förhållande till kostnaderna för framställande av de begärda kopiorna kan avsteg 

göras genom att myndigheten sätter ner avgiften till skälig nivå, en så kallad 

mängdrabatt.  

 

Betalning ska ske i enlighet med av kommunen fastlagda och aktuella rutiner. 

 

 


