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 Avgifter för kopiering, avskrifter m.m. för Kalix kommun  
 _____ 
  

 Kalix kommun skall ta ut avgifter enligt följande om inte kommunfullmäktige 

i särskilda fall eller för särskilda verksamhetsområden bestämt annat. 

 

 När kommunen efter särskild begäran lämnar ut 

 

1 Kopia eller avskrift av allmän handling 

2 Utskrift av upptagning för automatisk databehandling 

3 Kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av 

ljudbandsupptagning 

 

Kopia på allmänna handlingar 

A4 eller A3 1-20 sidor Ingen avgift 

 21 sidor och 50 kronor 

 varje tillkommande sida  2 kronor 

 

Ovanstående gäller även när handlingar sänds till beställande via telefax. 

 

Avskrift av allmänna handlingar 

Avgiften är 90 kronor per påbörjad fjärdedelsarbetstimme. 

 

Kopia på video- och ljudbandsupptagningar 

Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 500 kronor per band. 

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning är 120 kronor per band. 

 

Bestyrkta kopior eller avskrifter av allmänna handlingar 

Om kommunen enligt särskild föreskrift skall framställa bestyrkta avskrifter 

eller kopior av handlingar som getts in, skall avgift tas ut med 90 kronor per 

påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 

kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. 

 

Moms och andra avgifter 

När kommunen på begäran lämnar ut kopia på en allmän handling med stöd 

av tryckfrihetsförordningen skall moms inte tas ut. 

I förekommande fall kommer ersättning för postförskottsavgift, porto eller 

annan särskild kostnad, t.ex. för budförmedling, att tas ut. 

 



 
 

Undantag från taxans tillämpning 

1 Avgift tas inte ut för expediering av beslut till berörda. Kopior i skälig 

omfattning som rör det expedierade ärendet skall tillhandahållas utan 

avgift. 

2 Handlingar tillhörande kallelsen till sammanträden är i regel avgiftsfria. 

3 Kopiering, i skälig omfattning, till kommunens förtroendevalda och till 

massmedia skall ske utan avgift. 

4 Avgift tas inte ut internt i kommunen, t.ex. mellan förvaltningarna och 

inte heller gentemot kommunalförbund där kommunen ingår eller 

kommunala bolag. 

 

Avgifter för övrig kopiering – ej allmänna handlingar 

A4 svartvit  

 1-10 st (st) 3 kronor 

 11 och fler (st) 2 kronor 

A4 färg 

 1-10 st (st) 15 kronor 

 11 och fler (st)  10 kronor 

A3 svartvit 

 1- 10 st (st) 5 kronor 

 11 och fler (st) 3 kronor 

A3 färg 

 1-10 st (st) 20 kronor 

 11 och fler (st) 15 kronor 

 

Moms och andra avgifter 

Avgifter för övrig kopiering är skattepliktig och 25 % moms tillkommer 

I förekommande fall kommer ersättning för postförskottsavgift, porto eller 

annan särskild kostnad, t.ex. för budförmedling, att tas ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 


