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Avgift för kopior av allmänna handlingar 
 
Innehållsförteckning 
1. Bakgrund 
2. Vilka ska betala? 
3. Vad kostar det? 
 
1. Bakgrund 

Den som önskar få ta del av en allmän handling har rätt att, mot en 
fastställd avgift, få avskrifter eller kopior av handlingen. Denna rättig-
het finns inskriven i tryckfrihetsförordningen. 

 
Strömsunds kommun har beslutat vilka avgifter som ska tas ut för ko-
pior och avskrifter av allmänna handlingar som förvaras hos kommu-
nen. 
 
2. Vilka ska betala? 

Den som direkt berörs av ett ärende som innebär kommunal verksam-
hets- och myndighetsutövning behöver inte betala för sina kopior 
och/eller avskrifter. 
 
Alla andra ska betala för kopior av allmänna handlingar.  
 
Begärda handlingar skickas i första hand i digitalt format. Handlingar 
som kommunen har lagrade digitalt och enkelt kan skickas till motta-
garen med e-post levereras utan kostnad.  
 
Den kvinna eller man som lämnar ut kopior, som ska betalas, ansvarar 
för att receptionen får ett underlag för faktura. 
 
3. Vad kostar det? 

Papperskopior av allmänna handlingar (momsfritt) 
 
A3- och A4- format 
 
1–9 sidor:  ingen kostnad 

10 sidor:  50 kronor 

Fler än 10 sidor:  50 kronor samt 2 kronor per sida för sidor utöver 10 
stycken 
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För bestyrkta kopior tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida från och med 10:e sidan. 
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
 
Kopior av audio- och/eller visuella upptagningar (momsfritt) 
 
Kommunens kostnad för kopiering inklusive porto- och fraktkostnader 
och eventuell postförskottsavgift. 
 
 
Avskrift av handling, utskrift av ljudupptagning (momsfritt) 
 
Avgift tas ut med 125 kronor per påbörjade 15 minuter.  
 
Kostnad tas ut för porto och eventuell postförskottsavgift.  
 
För bestyrkta avskrifter tillkommer en kostnad på 2 kronor per bestyrkt 
sida.   
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