
 

 

 

 

SORSELE KOMMUN  1 (1) 

 

Stödverksamheten/kansli  

 

__________________________________________ 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 72 

Taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 

 

1 § Kommunens styrelser, nämnder och övriga organ ska ta ut avgift enligt denna taxa för att de 

efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av allmän handling. 

 

2 § Avgiften ska även tas ut när en handling sänds till beställaren via fax eller e-post. 

Översändande via e-post av handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format är 

avgiftsfritt. Om en beställning som omfattar tio sidor eller mer, görs i flera mindre poster, ska 

avgiften räknas utifrån den totala beställningen. 

 

3 § Avgiften enligt § 5 nedan tillfaller den enhet som ombesörjer beställningen. Betalningssätt 

kontant, fakturering eller postförskott bestäms av enheten. 

 

4 § Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunfullmäktige, 

kommunens nämnder och utskott, kommunala bolag eller kommunförbund i vilket kommunen är 

medlem. Avgiften tas ej ut för samråds- och utställningshandlingar i ärenden som rör översikts- 

eller detaljplan. Staten är fri från sådana avgifter som avses i 5 §. Enhetschef får besluta om 

undantag av avgift om det finns särskilda skäl. 

 

5 § För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt § 1 utgår följande avgifter: 

 

Papperskopior/fax Svartvitt Färg 

 

A4  

beställning av 1-9 sidor Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

beställning av 10 sidor 50 kr 60 kr 

varje sida därutöver 2 kr/sida 3 kr/sida 

 

A3   10 kr/sida 20 kr/sida 

A0-A2  50 kr/sida 75 kr/sida 

 

 

Kommunen ska, när avgiften tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen 

väger mer än 20 gram samt för eventuell annan särskild kostnad för att med post, bud eller 

liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.  

 

6 § Den som är part eller sakägare i ett mål eller ärende kan erhålla en omgång av kopior av 

handlingarna i målet eller ärendet utan avgift. 

 

7 § Justering av taxan som en anpassning till kostnadsutvecklingen görs av kommunsstyrelsen. 


