
 

 

Laholms kommuns författningssamling 2.19 

 

 

Avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling; 
 

antaget av kommunfullmäktige den 31 augusti 1995, § 68, med ändring den 

24 september 1998, § 60 och den 24 november 2015, § 1491 

 

Kommunfullmäktige föreskriver följande med stöd av 2 kap 13 § 

tryckfrihetsförordningen. 

 

1 § Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i 2—5 §§ 

för att nämnden efter särskild begäran lämnar ut 

 

1. kopia eller avskrift av allmän handling, eller 

 

2. utskrift för upptagning för automatisk databehandling, eller 

 

3. inskanning av allmän handling som inte redan finns i digitalt format. 

 

2 § Avgift för kopiering av allmänna handlingar 

 
Kopia Avgift 

1-9 sidor  Gratis 

10 sidor  50 kr 

11 sidor och fler 2 kr/st 

 

Gäller även allmänna handlingar per telefax. 

 

3 § Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar 

 
Kopia Avgift 

Elektroniskt lagrade dokument som 

skickas via e-post 

Gratis 

Inskanning av 1-9 sidor Gratis 

Inskanning av 10 sidor 50 kr 

Inskanning av 11 och fler sidor 2 kr/st 

 

Kommunstyrelsen får besluta om undantag från 2—3 §§ om det framgår att 

en beställning görs för användning i kulturell verksamhet eller forskning av 

allmänt intresse. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2016, då avgifter antagna den 24 september 1998, § 

60, ska upphöra att gälla. 
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4 § Avgift för avskrift av allmän handling 

 
Kopia Avgift 

Avskrift av allmän handling  90 kr per påbörjad 

fjärdedels timme 

 

5 § Avgift för försändelse 

 
Kopia Avgift 

Mindre än 20 gram 0 kr 

Mer än 20 gram Portokostnad 

Postförskott, bud etc Faktisk kostnad 

E-post Gratis 

Databärare (DVD, USB-minne) Tillhandahålls av 

kommunen till 

självkostnadspris 

 

6 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som 

fordras för att utföra beställningen med den utrustning som nämnden 

normalt använder för sådant ändamål. Med sida avses i denna taxa 

enkelsida. 


