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Rätten att gratis ta del av handlingar på stället
Den som så önskar har rätt att ta del av allmänna handlingar ”på stället” utan avgift (2 kap.12 §
tryckfrihetsförordningen). Med begreppet ”på stället” avses att handlingen läses i myndighetens lokaler
antingen på papper eller på bildskärm. Myndigheterna är skyldiga att avgiftsfritt göra en allmän handling,
som lagrats elektroniskt, tillgänglig på presentationsterminaler om det är ändamålsenligt och ekonomiskt
möjligt (15 kap. 12 § sekretesslagen). Den sökande har inte någon rätt att kopiera dessa uppgifter till en
diskett eller CD.
Utgångspunkten är att myndigheten på begäran ska lämna ut en kopia av en allmän handling. Vissa
begränsningar finns dock. Om det är en karta, ritning eller bild som begärs ut och det är svårt att kopiera
den, kan myndigheten välja att enbart låta den sökande ta del av materialet på stället (2 kap. 13 §
tryckfrihetsförordningen).

Avgift för kopiering av allmänna handlingar
Hjo kommun tillämpar den statliga avgiftsförordningen. Avgift tas ut enligt gällande nivåer i
avgiftsförordningen (1992:191) 16 §, första och andra styckena, och 17 § för:
• Kopia eller avskrift av allmän handling
• Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
• Kopia av video- eller ljudbandsupptagning
Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.
Avgiften gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
Kopia 1-9: gratis
Kopia 10: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr/sida
För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sidan.
Högre avgift kan tas ut om beställningen innebär dyrare kopieringsmaterial än vad som är normalt, dock
inte högre än kommunens självkostnadspris.
Lägre avgift kan tas ut om avgiften leder till väsentligt överuttag i förhållande till kostnaderna.
Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i elektronisk form om det inte följer av
lag (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). Ibland kan det dock vara både enklare och billigare att skicka
informationen i elektronisk form i stället för i pappersform om sökanden vill det och om myndigheten
anser att det är lämpligt.

Porto mm
Ersättning för porto ska tas ut för avgiftsbelagda kopior m.m. om försändelsen väger mer än 20 gram.
Dessutom ska ersättning för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att sända den
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begärda handlingen eller kopian med post, bud eller liknande tas ut.

Ljudband och videoband
Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Kopia av videobandsupptagning: 600 kr/band
Kopia av ljudbandsupptagning: 120 kr/band

Undantag
Avgifter ska inte tas ut om kopiering av allmän handling sker för ändamål som bedöms vara av intresse för
kommunen, t ex kopiering för de politiska partierna i kommunfullmäktige, personalorganisationerna eller
för landstings eller statlig myndighets utredning. Kommunchef eller dennes ersättare kan besluta om
undantag från avgift för kopia eller avskrift av allmän handling om särskilda skäl finns.

Övrig kopiering
För kopiering av övriga, privata handlingar och föreningskopiering hänvisas till biblioteket och avgiftstaxan
för detta ändamål.

Uppdatering av prisnivåer
Ovanstående priser uppdateras i takt med att statliga avgiftsförordningen uppdateras, utan att
kommunfullmäktige tar upp ärendet för behandling.
Upphör avgiftsförordningen att gälla tas avgift ut enligt förordningen i dess senast gällande lydelse tills nytt
beslut om avgifter fattas av behörigt organ i Hjo kommun.

