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Avgifter för avskrifter, kopior, utskrifter m.m. av allmän handling

Kommunfullmäktige har den 12 december 2001 § 308 med upphävande av sitt beslut den 29
augusti 1974 § 172 fastställt Avgifter för avskrifter, kopior, utskrifter m.m. av allmän
handling enligt följande:

Finspångs kommuns nämnder och styrelser skall ta ut avgifter, med de begränsningar som
anges i 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen, för att den efter särskild begäran lämnar ut
avskrifter eller kopior av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk
databehandling och kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning, med den utrustning som normalt användes för sådant ändamål.

Nämnder och styrelser skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om
försändelsen väger mer än 20 gram samt för postförskottsavgift eller annan särskild kostnad
för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till
mottagaren.

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna
handlingar och utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling.

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2
kronor.

Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning är 90 kronor
per påbörjad fjärdedelstimme.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kronor per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kronor per band

Om nämnd eller styrelse skall framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som
getts in, skall avgift tas ut med 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för
framställning av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

Nämnd eller styrelse får besluta om undantag från uttag av avgifter om det finns särskilda
skäl.

Dessa regler om avgifter gäller ej ansökningsavgifter och s.k. uppdragsverksamhet som
regleras särskilt.

Kommunstyrelsen har att ansvara för tolkning och tillämpning av ovanstående avgifter.
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