
 

 
 

 
Södergatan 20, 195 85 Märsta  Tel (vxl) 08-591 260 00  Fax 08-591 260 36  sigtuna.kommun@sigtuna.se  www.sigtuna.se 

 

Riktlinjer för 

TAXA FÖR KOPIOR, 
UTSKRIFTER OCH 
AVSKRIFTER M.M. AV 
ALLMÄNNA HANDLINGAR 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentnamn Dokumenttyp 

Taxa Riktlinjer 

Fastställd/upprättad Version Senast reviderad Giltig till 

2019-11-28 4  Tillsvidare 

Dokumentansvarig/processägare Beslutsinstans 

Kommunarkivarien Kommunfullmäktige 

Dokumentinformation 

Taxan gäller allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 

Dokumentet gäller för 

Anställda i Sigtuna kommun 

Tidigare revideringar 

1985-12-12, 2011-02-24, 2017-11-30. 

 



 

 

Inledning  

Nuvarande taxa med rubrik ”Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter m.m av 

allmänna handlingar” är fastställd av kommunfullmäktige 2017-11-30, § 297. Denna 

ersätts den 1 januari 2020. Reglerna gäller för samtliga anställda i Sigtuna kommun 

inklusive helägda bolag och bolag där kommunen äger en majoritetspost.  



 

 

Syfte  

Syftet med taxan är att få en enhetlig taxa och för att självkostnadsutgifter ska täckas.  



 

 

Beskrivning  

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, 4, 9 och 10§§ Tryckfrihetsförordningen (TF). 

Elektroniska handlingar 

Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte reglerat exakt i avgiftsförordningen, men 

myndigheten får ta betalt för ”full kostnadstäckning” enligt avgiftsförordningen 4 § 

8. Sigtuna kommun har valt att ta betalt likadant som för pappersutskrift. 

 

Rätten att ta ut avgift 

Den enskildes önskemål om form för utlämning ska så långt som möjligt tillgodoses. 

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar. 

Avgifterna är exklusive moms som är 25 procent. Taxan gäller även telefax med 

samma kostnad som för papperskopior. Dubbelsidigt räknas som en sida. Om de 

svartvita kopiorna överstiger nio sidor kostar den tionde sidan 51 kr och resten 2 kr. 

Nio sidor är alltid avgiftsfritt när det gäller svartvita kopior. Observera att detta inte 

gäller färg, se tabell nedan.  

Eftersom de nio första kopiorna är avgiftsfria finns det risk för återkommande små 

beställningar. När det är uppenbart att beställaren missbrukar bestämmelsen om 

avgiftsfrihet kan kommunen ta betalt redan från och med första sidan. 

Taxan gäller inte internt inom kommunförvaltningen eller för de partier som är 

representerade i fullmäktige samt media. Även då vi har gemensam nämnd med 

andra kommuner tas ingen avgift ut mellan kommunerna. 

Kommunen har rätt att även ta ut portokostnad om försändelsen överstiger 20 gram 

samt för eventuell rekommenderad post, postförskottsavgift eller annan särskild 

kostnad för att med post, bud eller likande förmedling för att sända den begärda 

handlingen till mottagaren.  

För utskrift av fotografier till papperskopia gäller samma taxa som papper med text. 

Undersök alltid upphovsrätten. 

Med begreppet kopia avses även elektroniska utskrifter. 

Beloppen har anpassats efter konsumentprisindex som har räknats på förändringen 

under år 2018. Kommande år ska räknas upp med index från förutvarande år. 

Beloppen har avrundats. 

 

Taxan är uppdaterad 2020-02-10 efter konsumentprisindex 2019.  

 

Kopior  Sidor Svartvit Färg 

A4 eller A5 1-9 sidor Ingen avgift 5 kr 



 

 

 10 sidor 

För varje 

ytterligare sida 

52 kr 

2 kr 

 

52 kr 

5 kr 

A3  5 kr 10 kr 

A2-A0  42 kr 52 kr 

Digitala kopior i 

digitala tillbehör 

   

CD/DVD/usb-

minne 

Avgift tas ut som 

för papperskopior 

och e-post. 

Kommunen 

tillhandahåller 

medium. 

Självkostnadspris 

tillkommer. 

 

 

 

Övrigt  

Avskrift av allmän 

handling  

129 kr per påbörjad fjärdedels 

timme. 

Framställning av 

bestyrkta avskrifter 

eller kopior  

Bestyrkt avskrift: 

129 kr per påbörjad fjärdedels 

timme  

(t ex skolbetyg). 

Bestyrkt kopia: 

2 kr per sida, dock lägst 51 kr. 

Utskrift av 

ljudbandsupptagning 

129 kr per påbörjad fjärdedels 

timme. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020, varvid den tidigare upphör att gälla. Den 

nya taxan gäller tills ny upprättas. 

 


