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FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2017/990

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar
Sammanfattning
Syftet med offentlighetsprincipen är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Principen ger varje svensk medborgare rätt, med ett fåtal undantag, att ta del av allmänna handlingar.
En handling är i korthet en framställning i skrift, bild eller ljud som innehåller information.
Mediet på vilket informationen förvaras spelar här ingen roll. För att handlingen ska vara allmän ska den förvaras hos myndigheten, samt anses inkommen eller upprättad där.
2 kap. tryckfrihetsförordningen reglerar allmänhetens rätt att mot avgift ta del av allmänna
handlingar i form av kopia eller avskrift. Denna avgift har Vansbro kommun enligt gällande
lagstiftning rätt att själv fastställa. Kravet är att avgiften ska följa den s.k. självkostnadsprincipen.
Kopia, datautskrift och fax av allmän handling
A4 1-99 sidor, ingen avgift.
A4 100 sidor, 100 kronor
För varje sida därutöver 2 kronor.
När avgift tas ut enligt ovan, och handlingarna skickas med post till mottagaren, ska en ersättning för portokostnad, eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad, också tas ut.
Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudupptagning
Avskrift av allmän handling

90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Utskrift av ljudupptagning

90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Allmän handling i form av kopia av video- eller ljudupptagning
Kopia av videoupptagning

600 kronor per band

Kopia av ljudupptagning

120 kronor per band.

Särskilda bestämmelser
Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får avgift tas ut från första sidan. Vid varje beställning kan i sådant fall 100 kronor tas ut från den första till den 100:e sidan och därefter 2 kronor per sida. Om ett särskilt format efterfrågas eller ett dyrare papper än normalt måste användas kan en högre avgift, än den föreskrivna, tas ut för att täcka den faktiska kostnaden.
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