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Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar 

Den vid varje tidpunkt gällande lydelsen av §§ 15 - 19 i avgiftsförord- 
ningen skall i tillämpliga delar gälla vid utlämnande av kopior, bevis 
och registerutdrag m.m. av allmänna handlingar från Kalmar kom- 
muns förvaltningar, liksom från de aktiebolag, handelsbolag, ekono- 
miska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt be- 
stämmande inflytande. 

Avgift skall dock inte utgå för kopior, avskrifter m.m. till statliga 
myndigheter, till andra kommuner, till dagspressen och Radio/TV, till 
kommunens nämnder och förvaltningar och till förtroendevalda och 
tjänstemän i kommunen och inte heller där initiativet till utlämnandet 
kommer från kommunen. 

Detta beslut gäller ej nämndernas/förvaltningarnas löpande kopie- 
ringsservice till organisationer och enskilda. 

Utdrag ur avgiftsförordningen (SFS 1992:191 t.o.m. SFS 2019:699) i 
lydelse: 

”Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m. 

15 § 
En myndighet ska ta ut en 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 ljud- 

bandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för 
kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mot- 
tagaren. Förordning (2018:1544). 

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. 



2 (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 beställa- 
ren via telefax. Förordning (1995:687). 

17 § 
Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift 
av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjär- 
dedels arbetstimme. 

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kro- 
nor per band. 

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor 
per band. Förordning (2011:216). 

18 § 
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). 

19 § 
Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som 
fordras för att utföra beställningen med den utrustningen som myn- 
digheten normalt använder för sådant ändamål.” 


