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TAXOR 
 
Definition: Taxor är kommunala avgifter som kommunen får ta ut för tjänster 
eller nyttigheter. Dessa regleras i kommunallagen och i vissa speciallagar. Taxor 
beslutas i huvudsak av kommunfullmäktige. 
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Taxa för kopiering av allmän handling samt digitalisering av 
pappershandling 
 
Kopiering av allmän handling 
 
Format Omfattning Avgift 
A4 1-20 Ingen avgift 
A4 21a sidan 110 kr 
A4 För varje sida 

efter 21 sidor 
5 kr 
 

A3 1-10 Ingen avgift 
A3 11e sidan 115 kr 
 För varje sida 

efter 11 sidor 
11 kr  

Transparant kopia 
A4 

 80 kr 

Färgkopia 
A4 

 11 kr 

A3  25 kr 
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text  
motsvarar alltså två sidor. Priserna är inklusive moms. När avgift tas ut ska det 
samtidigt tas ersättning för portokostnad samt för eventuell postförskottsavgift 
eller annan särskild kostnad för att förmedla den begärda handlingen till 
mottagaren.  
 
Digitalisering av pappershandling 
Om framställan av digital kopia kräver utskrift av papperskopia först tillkommer 
taxa för kopiering. Vid överföring till mobil informationsbärare t ex USB och CD 
tas avgift för den faktiska kostnaden. 
 
Format Omfattning Avgift 
A4 1-20 Ingen avgift 
A4 21a sidan 60 kr 
A4 För varje sida 

efter 21 sidor 
5 kr 
 

A3 1-10 Ingen avgift 
A3 11e sidan 60 kr 
 För varje sida 

efter 11 sidor 
5 kr 

   
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text  
motsvarar alltså två sidor. Priserna är inklusive moms. Det finns ingen skyldighet 
för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar på annat sätt än i 
pappersform. Avvägning om det är lämpligt ska göras vid varje utlämnade. 
Bedömer en myndighet att det inte finns några integritetsrisker med ett 
elektroniskt utlämnande och att det inte finns några andra hinder på grund av 
bestämmelser i registerförfattningar, står det myndigheten fritt att lämna ut en 
handling i elektronisk form. 
 
Avgift för kopiering av egen journal är 0 kronor. 
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För begäran av journalkopia av annan person än den journalen avser är avgiften 
enligt ordinarie taxa. 


