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Grums kommuns avgiftsnormer för kopior, avskrifter 
med mera av allmän handling 
Tillämpningsområde 
1 § 

Kommunens myndigheter och övriga institutioner i den omfattning som 
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
(SFS 1949: 105) och sekretesslagen (SFS 1980:100) samt de beslut 
kommunfullmäktige kan komma att ta med stöd av kommunallagens 3 kap. 
17 §, ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i 2-8 §§ för att efter särskild 
begäran lämna ut: 

1. papperskopia, elektronisk kopia eller avskrift av allmän handling, 
eller 

2. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av 
ljudbandsupptagning.  

Avgifter och avgiftsberäkning 
2 §  

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, ska avgift tas ut för kopior av 
allmänna handlingar enligt § 1 och 2.  

De första 9 sidorna av en beställning är gratis, den tionde sidan kostar 50 
kronor och varje sida utöver detta kostar 2 kronor.  

Myndighet eller motsvarande får besluta om undantag från första och andra 
styckena om det finns särskilda skäl.  

3 § 

Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 1 § 1 eller för utskrift av 
ljudbandsupptagning enligt 1 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels 
arbetstimme.  

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 1 § 3 är 600 kronor per 
band. 

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 1 § 3 är 120 kronor per 
band. 

4 § 

Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som krävs för 
att utföra beställningen med den utrustning som myndigheten normalt 
använder för liknande ändamål.  

Distribution och debitering 
5 § 

Handlingar som lämnas ut bör sändas med posten om inget annat begärts 
eller är särskilt bestämt.  

Om inte annan debitering form bedöms lämpligare bör avgiften enligt dessa 
normer tas ut genom postförskott. Kostnaden för detta debiteras utöver 
avgifterna enligt §§ 2 och 3. 
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6 § 

Om någon anser att avgiften som en kommunal myndighet eller motsvarande 
tagit ut av hen enligt 1 § är oriktig får hen, inom 30 dagar efter den dag då 
avgiften betalades, begära särskilt skriftligt beslut om avgiften från 
myndigheten eller motsvarande.   

Tillämpningsföreskrifter 
7 § 

De tillämpningsföreskrifter som Riksrevisionsverket med stöd av 31 § i 
avgiftsförordningen (SFS 1992:191) kan med komma att framföra äger 
företräde vid tolkningen av dessa avgiftsnormer.  

Anknytning till avgiftsförordningen 
8 § 

Avgifterna som här står skriver ska överrenstämma med motsvarande 
avgifter i avgiftsförordningen (SFS 1992:191), vilket innebär att eventuella 
ändringar kring dessa avgifter direkt påverkar Grums kommuns 
avgiftsnormer. 
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