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Dokumentbeteckning:

Taxa

Antaget av/Ansvarig

Kommunfullmäktige den XX

Handläggare/Förvaltning

Utredare, Stadskansliet

Handlingen förvaras

Diarie: KS

Diarienummer

KS 64

Datum/Ersätter

2020-09-07/KF § 161/2007

Handlingen publiceras
☐ Intranät X Stadens hemsida ☐ Annat:

Taxa för kopia av allmän handling mm
§1
Trollhättans Stad tar ut avgift för kopia av allmän handling enligt
bestämmelserna i Avgiftsförordningen (1992:191). (Se Avgifter bilaga 1).
Avgift tas ut för:
1.
2.
3.
4.

Kopia eller avskrift av allmän handling
Utskrift av digital information, eller
Kopia av bild- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudupptagning, eller
Sådana bevis- och registerutdrag där det är särskilt föreskrivet att
avgift skall tas ut (enligt § 20 i avgiftsförordningen).
5. Digital information, om bearbetningen är av större omfattning och tar i
anspråk mer än en fjärdedels arbetstimme.
När avgift tas ut ska samtidigt ersättning för portokostnad samt för eventuellt
postförskott, avgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller
liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopia till mottagaren
tas ut.
Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå
avgiftsfrihet får avgift tas ut för alla sidor i den nya beställningen.
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§2
Samhällsbyggnadsnämnden får delegation att bestämma avgiften för
kopiering av ritningar, inom ramen för självkostnaden.
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Bilaga 1 – Avgifter
Kopia av allmän handling
1-9 sidor
10 sidor
varje sida därutöver

Gratis
50 kr
2 kr

Avskrift av allmän handling mm
Bestyrkt avskrift av handling
Utskrift av ljudupptagning
Kopia av video och rörlig
bildupptagning
Kopia av ljudupptagning

125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme
125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme
600 kr /styck
120 kr /styck

Avgift för bevis- och registerutdrag
Avgiftsklass A
Avgiftsklass B
Avgiftsklass C

225 kr
450 kr
1 000 kr

Digital information
Digital information överförd via epost el kopierad till CD-skiva el dyl

125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme, överstigande en
fjärdedels arbetstimme

