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1 § Samtliga nämnder inom Kumla kommun ska tillämpa denna taxa efter 
begäran om utlämnande av allmänna handlingar samt vid begäran om utövande 
av registrerades rättigheter som är uppenbart ogrundade eller orimliga.   

Denna taxa gäller inte om det i annan taxa regleras vilka avgifter som ska gälla för 
utskrift eller kopia av visst handlingsslag.   

Sökanden ska vid begäran informeras om att avgift kan komma att tas ut enligt 
denna taxa.  

2 § Taxan ska tillämpas vid 

• utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling, 

• utlämnande via digitalt medium (e-post, e-tjänst etc.), samt 

• begäran enligt art. 15-22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som är uppenbart 

ogrundad eller orimlig (art. 12.5).  

Avgift gäller per sida och inte per pappersark. En dubbelsidig utskrift eller kopia 
räknas som två sidor.  

3 § Utlämnande nämnd bestämmer hur kopior av allmänna handlingar ska 
tillhandahållas efter begäran, men ska så långt det är möjligt lämna ut på det sätt 
sökanden önskar.  

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess får inte lämnas ut 
med e-post. Om sådana handlingar lämnas ut med vanlig post ska de skickas 
rekommenderat.  

Handlingar som innehåller känsliga personuppgifter får inte lämnas ut med e-
post som inte är krypterad.  

Utlämnande får inte ske via digitalt lagringsmedium, till exempel USB-minne, som 
tillhandahålls av sökanden.  

4 § Avgift ska inte tas ut vid begäran från  

• part i pågående ärende.  

• förtroendevald i Kumla kommun för kopia som behövs för 

förtroendeuppdragets utövande.  

• media vid begäran av handlingar rörande aktuella ärenden.  

  



 

 
 

5 § Taxa  

Typ av handling Omfattning Kostnad 

Utskrift och kopia på 
papper 

1-9 sidor  0 kr  

 10 sidor 50 kr  
 Sidor som följer  2 kr/sida  
Inskannade kopior  1-9 sidor  0 kr  
 10 sidor 50 kr  
 Sidor som följer  2 kr/sida  
Digitala kopior*  Upp till en kvarts (15 

minuter) arbete  
0 kr  

 Per påbörjad kvart 
därefter  

125 kr  

Avskrift eller bestyrkt 
avskrift  

Per påbörjad kvart  125 kr  

Bestyrkt kopia  Från första sidan  2 kr/kopia, dock lägst 
50 kr  

Kopia av 
videobandsupptagning, 
filminspelning och 
liknande  

 600 kr/band  

Kopia av 
ljudbandsupptagning  

 120 kr/band  

Begäran om utövande 
av rättigheter som är 
uppenbart ogrundad 
eller orimlig  

Per påbörjad kvart  125 kr  

 

6 § Vid upprepade begäranden om allmänna handlingar av samma sökande, vilka 

görs i syfte att undgå avgift, ska avgift enligt 5 § tas ut från första sidan eller 

första kvarten.  

 För uttag av avgift enligt denna bestämmelse krävs särskilt beslut.  

7 § Vid begäran om att få en allmän handling skickad via post, bud eller liknande 

förmedling tas även ut en avgift för faktisk kostnad för porto, 

rekommenderad försändelse, postförskottsavgift och liknande kostnader.  

8 § Avgift får inte tas ut av den som i enlighet med 2 kap. 15 § 

tryckfrihetsförordningen (1949:105) på stället tar del av en allmän handling.  

 


