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Taxan träder i kraft 2021-04-01

1 § För kopior av allmänna handlingar och utskrifter av upptagningar för automatisk
databehandling tas följande avgifter ut:
-

1-9 sidor: avgiftsfritt

-

A4 - 10 sidor: 50 kronor, därutöver två kronor per sida

-

A – 10 sidor: 100 kronor, därutöver tre kronor per sida

För kopior i färg uttas en förhöjd taxa med två kronor per sida.
Kostnader för postbefordran, postförskott, bud eller liknande ska tas ut till
självkostnadspris.
I övrigt tillämpas Avgiftsförordning (1992:191) i tillämpliga delar.
2 § Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två stycken sidor.
3 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 st avgiftsförordningen (1992:191)
eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 st avgiftsförordningen är 125 kronor
per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15
§ 3 st avgiftsförordningen är 600 kronor per band. Avgiften för kopia av
ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 st avgiftsförordningen är 120 kronor per band.
4 § Kopieringstaxan gäller för samtliga sektorer inom kommunen, samt för dess bolag och
för de kommunala samverkansorgan som regleras av Höörs kommuns styrande dokument.
Taxan gäller dock inte i följande fall:
-

i pågående ärende där den enskilde enligt särskild bestämmelse har rätt att delges
handlingen,

-

då kommunens förtroendevalda begär att på grund av sitt uppdrag få kopior på
handlingar som inte finns tillgängliga i Meetings+ eller på hemsidan, dock endast i
rimlig omfattning,

-

när massmedia begär att få kopior av allmänna handlingar, dock endast i rimlig
omfattning.

5 § Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format, men kan om
detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och
personuppgiftslagen följs. Utlämnandet ska i första hand ske per e-post.

För elektronisk handling tillämpas avgifterna från 1 § endast om handlingens sidantal
överskrider 250 sidor. I sådana fall debiteras den enskilde på samma sätt som i § 1, inte
bara för de sidor som överskrider 250.
6 § Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor frångås. Detta
gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än tio
sidor, dvs. begär nio sidor åt gången, eller om flera personer systematiskt beställer nio
sidor var från samma handling, i syfte att undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag
ses som en och samma begäran. Detsamma gäller för elektroniska filer upp till 249 sidor.
Den här paragrafen ska endast användas i syfte att stävja uppenbart missbruk.
7 § Handling lämnas inte ut förrän ersättningen är kommunen till handa.

