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Taxa för kopiering av handlingar i Österåkers kommun
Fastställd av Kommunfullmäktige den 9 september 2013, KF § 6:14

Definition av begreppet allmänna handlingar och rätten att ta ut avgift
Definition av begreppet allmänna handlingar
Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos
myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 §
Tryckfrihetsförordningen (TF).
Rätten att ta del av allmän handling på plats
De grundläggande reglerna för utlämnande av allmän handling finns i Tryckfrihetsförordningen
och Offentlighets - och sekretesslagen. Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran,
genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav
så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF). Handling får även
skrivas av, avbildas eller spelas in (2 kap 12 § TF). Överföring får göras till medhavt digitalt
medium.
En myndighet är inte skyldig att göra alltför omfattande undersökningar för att finna en handling
som inte är tillräckligt tydligt angiven (2 kap 12 § TF).
Beslut om handling skall lämnas ut skall fattas av den myndighet som förvarar handlingen
kap 2 § Offentlighets och sekretesslagen).
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Elektroniska handlingar
En myndighet är inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en
upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. ( 2 kap. 13 § TF). Man är alltså
inte skyldig enligt lag att lämna ut handlingar digitalt, det är helt frivilligt.
Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte reglerat exakt i avgiftsförordningen, men
myndigheten får ta betalt för ”full kostnadstäckning”. Enligt avgiftsförordningen 5§ 3 st.
Myndigheter och kommunala bolag inom Österåkers kommun bör i så stor utsträckning som
möjligt utlämna handlingar digitalt. Handlingarna som innehåller uppgifter som omfattas av
sekretess bör inte utlämnas i digitalt format. Den som ansvarar för utlämnandet ska ta ställning
till om det är något utöver det som nämnts, som hindrar ett digitalt utlämnande.
Den enskildes önskemål om form för utlämning ska så långt som möjligt tillgodoses.

1

ÖFS 2013:20

Rätten att ta ut avgift
Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia
av handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall
behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF).
Kommunfullmäktige har beslutat, KF § 196/1993, att taxa för kopiering av handling ska följa den
statliga avgiftsförordningens vilken antagits av Riksdagen, förordning 1992:191, se bilaga:
Avgiftsförordningen, särskilt §§15-19.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat, KF §128/1991, att delegera till nämnderna att
bestämma taxa för kopiering som ej täcks in av nedanstående.

Österåkers kommuns bestämmelser om taxa för kopiering av
handlingar
1 § Österåkers kommun skall ta ut avgift enligt bestämmelserna nedan 2-7 §§, för att kommunen
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.
Avgift för kopiering och utskrift av allmän handling
2 § 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
st.
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 punkterna i 1 § gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
Avgift för avskrift av allmän handling och utskrift av ljudbandsupptagning
3 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning
enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
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Avgift för kopia av videobandsupptagning
4 § Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
Avgift för kopia av ljudbandsupptagning
5 § Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band.
Avgift för avskrifter av allmän handling
6 § 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.
Förordning (2011:216).
Beställning av kopia
7 § 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.
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