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Ändring § 19 (SFS 1999:899, ikraftträdande 2000-01-01) beaktad.

AVGIFTER FÖR KOPIOR, AVSKRIFTER MM
AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
Kommunfullmäktige beslöt 1994-12-15 § 166, med tillämpning från och med 1 januari 1995,
att kommunens nämnder för kopia eller avskrift av allmänna handlingar (även vid
utskrift på papper av adb-upptagning) i tillämpliga delar skall utta avgifter i
enlighet med 15-19 §§ i avgiftsförordningen (SFS 1992:191, ändrad).
15 § ålägger myndighet att ta ut avgift för kopia, avskrift eller utskrift av allmän handling
samt att 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.
16 § fastställer att om en beställning omfattar 10 sidor eller mer skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och utskrifter av upptagningar för adb samt att avgiften för
en beställning av 10 sidor är 50 kronor och att avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor.
En följd av 16 § är att de första nio sidorna i en beställning är gratis.
17 § fastställer andra, höga, avgifter för avskrifter och vissa kopior:
- avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kr per påbörjad
fjärdedels arbetstimme,
- kopia av videobandsupptagning: 600 kronor per band,
- kopia av ljudbandsupptagning: 120 kronor per band.
18 § är tillämplig bara för sådan myndighet som enligt särskild föreskrift skall framställa
bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som ingetts till myndigheten (t ex arkivmyndigheten genom stadsarkivet för bestyrkt avskrift av betygskatalog).
19 § anger hur en sida definieras. Innebörden är den som framgår ur vanligt, normalt
språkbruk.

Skulle kommunfullmäktige komma att fastställa nya regler för avgiftsuttag för kopior m m
av allmänna handlingar, meddelas kommunens myndigheter på vanligt sätt. Fortlöpande
ändringar i avgiftsförordningen som påverkar avgiftsuttaget, åligger det myndigheterna
att själva bevaka.

