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  Sid 1 

 

När taxan ska tillämpas 

Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling på begäran av 

sökanden.  

Taxan ska inte tillämpas: 

• När sökanden tar del av allmän handling på plats i myndighetens lokaler (kostnadsfritt 

enligt 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen).  

• När sökanden begär att få ett registerutdrag med stöd av dataskyddslagstiftningen (regleras i 

dataskyddsförordningen och är som huvudregel kostnadsfritt).  

En nämnd får aldrig ta betalt för arbete med att leta fram, återställa eller göra bedömning av om en 

handling är allmän och offentligt. 

En nämnd får inte heller ta betalt för kopia eller avskrift som skapas för att nämnden ska kunna 

maskera sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling eller på grund av att det finns betydande 

hinder mot att den enskilde tar del av handlingen i original (t.ex. för att handlingen är ömtålig eller 

för att handläggare arbetar med den), så länge den enskilde tar del av kopian eller avskriften på 

plats och inte tar den med sig 

Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling  

I Anvisning för utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling finns anvisningar som 

påverkar tillämpningen av denna taxa. Av anvisningen framgår bland annat i vilket format kopia 

eller avskrift ska utlämnas och vilken typ av postförsändelse som ska användas när kopia eller 

avskrift skickas per post, samt vilken betalningsmetod som ska användas i olika situationer.  

Av anvisningen framgår även i vilka fall nämnderna i Piteå kommun får använda sig av 

elektroniskt utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling. 



  Sid 2 

 

 

 Typ av handling Avgift . Kommentar 

1. Kopia som överlämnas i pappersform  

 

Avgift tas ut per 

sida. 

De första nio 

sidorna är gratis, 

den tionde sidan 

kostar 60 kronor 

och varje sida 

därutöver kostar 6 

kronor. 

 

Med kopia som 

överlämnas i 

pappersform avses kopia 

av pappershandling och 

utskrift av elektroniskt 

lagrad handling. 

Kopia och utskrift 

överlämnas på vitt A4-

papper med svartvitt 

färgformat, om inte 

större format och/eller 

annan färg krävs för att 

mottagaren ska kunna ta 

del av den allmänna 

handling som kopierats 

2. Kopia som överlämnas elektroniskt, 

t.ex. genom att skickas per e-post.  

a) Kopia av elektroniskt lagrad 

handling. 

b) Kopia av handling som behöver 

skannas in för att kunna överlämnas 

elektroniskt. 

a) Avgift tas ut per 

elektroniskt lagrad 

handling.  

De första nio 

handlingarna är 

gratis, den tionde 

handlingen kostar 

60 kronor och varje 

handling därutöver 

kostar 6 kronor. 

b) Avgift tas ut per 

sida. 

De första nio 

sidorna är gratis, 

den tionde sidan 

kostar 60 kronor 

och varje sida 

därutöver kostar 6 

kronor. 

 

3. Kopia av handling som finns lagrad på 

ett analogt lagringsmedium, oavsett om 

utlämnande sker elektroniskt eller på 

ett annat analogt lagringsmedium.  

Per påbörjad 

fjärdedels timme 

125 kronor.  

  

Här avses exempelvis 

ljud eller video som 

finns lagrad på kassett. 

4.  Avskrift eller bestyrkt kopia. Per påbörjad 

fjärdedels timme 

125 kronor. 

 

Om nämnden erbjuder 

kopia av allmän handling 

har den enskilde inte rätt 

att istället för kopia 

kräva avskrift av 

handlingen. 



  Sid 3 

 

Avgift för porto och lagringsmedium  

I de fall kopia eller avskrift skickas till mottagaren per vanlig post, mot postförskott eller med 

rekommenderad post (REK) tillkommer utöver avgift för kopian eller avskriften även avgift för 

porto, postförskott eller REK-försändelse.   

I de fall kopia lämnas ut på ett lagringsmedium (exempelvis USB-enhet) tillkommer utöver avgift 

för kopia eller avskrift även avgift för lagringsmediet motsvarande inköpspris. Av säkerhetsskäl får 

kopia endast föras över på lagringsmedium som kommunen tillhandahåller.   

När avgift inte ska tas ut 

Avgift ska inte tas ut när någon av följande organ eller personer begär kopia eller avskrift av 

allmän handling. 

• Kommunala nämnder, kommunala bolag och förtroendevalda inom Piteå kommun. 

• Andra kommuner 

• Regioner 

• Statliga myndigheter  

• Representanter för radio, tv och press 

• Lokala fackföreningar i Piteå kommun 

• Part i ett pågående ärende (första kopian).  

Betalning av avgift 

Betalning av avgift enligt denna taxa kan ske på följande sätt: 

Betalning mot postförskott 

Avgift för kopia och avskrift som sänds med post kan betalas mot postförskott. Avgift för begärda 

handlingar ska då ingå i postförskottsavgiften.  

Betalning mot faktura  

Avgift för kopia och avskrift kan betalas i efterhand genom att avgiften tillsammans med avgift för 

porto eller REK faktureras till uppgiven adress.  

Kontant betalning  

Avgift för kopia och avskrift kan betalas kontant i de fall sökanden önskar att vara anonym. 

Kontant betalning tas endast emot av ekonomiavdelningen på Piteå kommuns stadshus.  

Omständigheter som medför särskild hantering  

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera 

beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får nämnden ta ut avgift från första sidan.  


