LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F 35 / 2008

TAXA FÖR KOPIOR, AVSKRIFTER OCH UTSKRIFTER AV
ALLMÄNNA HANDLINGAR
antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2008
och gällande från den 1 januari 2009

TAXA FÖR KOPIOR, AVSKRIFTER OCH UTSKRIFTER
AV ALLMÄNNA HANDLINGAR
1§
Staden, genom dess myndigheter ska enligt vad som framgår nedan ta ut avgift
när de efter särskild begäran lämnar ut
– kopia eller avskrift av allmän pappershandling
– utskrift av elektroniskt lagrad allmänna handling
– kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift från
ljudbandsupptagning
För den uppdragsverksamhet, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedriver,
gäller de avgifter som framgår av den av fullmäktige antagna taxan för denna
verksamhet.

2§
Avgifter utgår enligt följande.
Papperskopior

Svart-vitt

Färg

Format A 4
1-9 sidor
10 sidor
varje sida därutöver

-----kostnadsfritt
50 kr
2 kr/sida

4 kr/sida

Format A 3
Format A 2
Format A 1
Format A 0

5 kr/sida
15 kr/sida
20 kr/sida
30 kr/sida

10 kr/sida
30 kr/sida
40 kr/sida
60 kr/sida

Pappersutskrifter från mikrofilm eller mikrofiche
Format A 4
Format A 3

10 kr/sida
20 kr/sida

Överföring av fotografisk bild till
DVD eller annan optisk skiva.

20 kr/bild

Överföring av digital upptagning
till DVD eller annan optisk skiva.

90 kr per påbörjad kvart

2

Vid utlämning av optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för
skivan.
Kopia av videobandsupptagning

600 kr/band

Kopia av ljudbandsupptagning

120 kr/band

Avskrift av skolbetyg

125 kr/betyg

Avskrift av annan allmän handling
inkl. utskrift från ljudbandsupptagning

90 kr per påbörjad kvart

Avgifterna gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.

3§
Om avgift ska tas ut och de begärda handlingarna ska sändas till beställaren
med post, ska staden ta ut ersättning för portokostnad samt för eventuell
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för post, bud eller liknande
förmedling.

4§
Staden bestämmer på vilket sätt avgift ska betalas. En beställare har dock alltid
rätt att betala kontant.

5§
Om samma person inom tre veckor återkommer med beställning – till samma
förvaltning – om utlämnande av kopior av handlingar får avgift tas ut enligt 2 §
från första sidan.

6§
Om det föreligger särskilda skäl får staden medge avgiftsbefrielse i det enskilda
fallet.
___________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2009, då tidigare antagen taxa
(F 35/2001) upphör att gälla.
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