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Kopieringstaxa
Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-19, § 144
Träder i kraft 2013-01-01

Allmänt
1§

Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar inom kommunen. Taxan gäller dock
inte där annan taxa eller kopieringstjänst har prissatts i särskild ordning eller handlingar i ett pågående ärende där den enskilde enligt särskild bestämmelse har rätt att
delges handlingen.
Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två stycken sidor.
Avgifter enligt denna taxa gäller utan mervärdesskatt.
Avgift för kopior av allmänna handlingar
2§

Antal sidor (A4-format)
Sida 1–9
Sida 10
Över 10 sidor

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per sida

Vid behov skall regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor frångås.
Detta gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om
mindre än tio sidor från samma handling, dvs. begär nio sidor åt gången, eller om
flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma handling, i syfte att
undkomma avgift. I sådant fall skall samtliga uttag ses som en och samma begäran.
Datorutskrifter
3§

Datorutskrift från www.burlov.se och därtill kopplade webbplatser samt databaser
som finns tillgängliga inom kommunen:
Antal sidor (A4-format)
Sida 1–9
Sida 10
Över 10 sidor

Avgift
Ingen avgift
50 kronor
2 kronor per sida

Datorutskrift från annan webbplats än ovanstående
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Antal sidor (A4-format)
Från och med första sidan

Avgift
2 kronor per sida

Kopiering/utskrift i färg
4§

Huvudinriktningen är att kommunen inte tillhandahåller färgutskrifter/-kopior annat än om särskilt behov föreligger. Bedömning får göras från fall till fall.
Gällande allmänna handlingar som, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svartvitt tas avgift ut från och med den tionde sidan, enligt avgift för kopior av allmänna
handlingar ovan.
Antal sidor (A4-format) Avgift
Från och med första sidan 4 kronor per sida
Kopiering/utskrift i annat format än A4
5§

Format
A3
A2
A1
A0

Avgift
4 kronor per sida
50 kronor per sida
80 kronor per sida
120 kronor per sida

Utlämnande av handlingar i elektroniskt format
6§

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format, men kan om
detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess
och personuppgiftslagen följs. Utlämnandet skall i första hand ske per e-post.
För utlämnande av handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form och handlingar som kan lämnas ut i elektronisk form utan att det krävs någon större bearbetning/arbetsinsats skall avgift inte tas ut.
Kommunen har inte rätt att ta betalt för det arbete som utförs med att ta fram, kopiera och ställa tillbaka allmänna handlingar.
Avgiftsfrihet
7§

För kopiering och datorutskrift av handlingar som privatpersoner skall lämna in till
kommunen, exempelvis i samband med ansökan eller efter begäran av kommunen,
tas ingen avgift ut.
För kopiering och datautskrifter av samhällsvägledande material, t.ex. information
om/från andra myndigheter, tas ingen avgift ut.
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För utskrift och kopiering av blanketter och kvittenser från kommunen samt kopior
av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild tas ingen
avgift ut.
Massmedia är befriade från avgift.
Uppräkning
8§

Avgifter enligt §§ 2–3 följer motsvarande avgifter enligt Statens avgiftsförordning
(1992:191), vilket innebär att ändring i avgiftsförordningen medför motsvarande ändring i Burlövs kommuns kopieringstaxa.
Betalning
9§

Avgift erlägges kontant mot kvitto eller genom att inbetalningskort lämnas ut, mot
faktura eller mot postförskott.
Kommunen tar, när avgift tas ut, samtidigt ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda
handlingen eller kopian till mottagaren.
__________________________
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