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Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

Ystads kommun tillämpar avgifter i enlighet med avgiftsförordningens (1992:191) vid varje 
tidpunkt gällande avgiftsnormer i tillämpliga delar eller annan motsvarande lagstiftning som kan 
komma att ersätta avgiftsförordningen. Se utdrag ur förordningen nedan.

Rätten att ta del av allmänna handlingar
En handling som får lämnas ut ska den enskilde få ta del av i myndighetens lokaler. Den enskilde 
har inte rätt att ta del av originalhandlingen. Om det inte är möjligt att lämna ut 
originalhandlingen ska en kopia av handlingen tillhandahållas. Tar den enskilde del av sådan 
handling eller originalhandling i myndighetens lokaler kan denne själv kopiera handlingen med till 
exempel medhavt tekniskt hjälpmedel utan avgift. 

Rätten att få kopia av allmän handling
Myndigheten ska på begäran lämna ut en kopia av en handling som får lämnas ut. I sådana fall 
ska avgift tas ut i enlighet med vad som framgår av dessa föreskrifter. Myndigheten är inte skyldig 
att lämna ut informationen i elektronisk form. Det kan dock vara både enklare och billigare att 
lämna ut informationen i elektronisk form i stället för i pappersform. En bedömning får göras i 
varje enskilt fall om det är lämpligt att lämna ut informationen i elektronisk form.

 Avgifter för kopior av allmänna handlingar
1. Avgiften för kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell bearbetning och 

expediering; däremot inte kostnader för den tid som åtgår för att ta fram uppgifterna.
2. Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera 

beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får kommunen ta ut avgift från första sidan 
som om det vore den tionde sidan.

3. Avgift ska inte tas ut om kopia av handling efterfrågas inom Ystads kommuns 
kommunförvaltning eller koncern, av förtroendevald eller av elev som är folkbokförd i 
Ystads kommun. Detta förutsatt att handlingen ska användas inom respektive 
verksamhet.

4. Med sida i avgiftsförordningen avses en sida och inte ett papper. Ett papper med 
dubbelsidig text blir alltså två sidor.

5. Beställaren ska, om kostnaden är 50 kr eller mer faktureras enligt kommunens ordinarie 
rutiner för kundfakturering. Avgiften tillfaller den myndighet som ombesörjer 
beställningen.

6. Den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 13 § 
tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i 
enlighet med avgiftsförordningens (1992:191) vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer i 
tillämpliga delar eller annan motsvarande lagstiftning som kan komma att ersätta 
avgiftsförordningen. Fortlöpande ändringar i avgiftsförordningen som påverkar 
avgiftsuttaget åligger det varje nämnd att själv bevaka. 
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7. I de fall avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp, ska avgift tas 
ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens beräknade kostnad för att utföra och 
tillhandahålla beställningen (självkostnad). 

Utdrag ur Avgiftsförordning (1992:191) i tillämplig lydelse 2016-11-18.
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16-22 §§ för att den 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. Förordning (1994:356).
16 § 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.
   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 stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning 
(1995:687).

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av l
judbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

   Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
   Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. 

Förordning (2011:216).

19 § 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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