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Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 

 

1 § Tillämpning av taxan 

Denna taxa gäller vid utlämnande av allmänna handlingar. 

Taxan gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och helägda 
bolag. 

Samtliga avgifter som anges i taxan är momsfria. 
 

2 § Kommunens rätt att ta ut en avgift 

Av 2 kap. 16 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) framgår att den som önskar ta del av en 
allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller en kopia av handlingen.  
 

3 § Form för utlämnande 

Den som begär ut en allmän handling kan ta del av handlingen på plats i kommunens lokaler. 
Detta ska ske på ett sådant sätt att handlingen kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att få en avskrift eller en kopia av 
handlingen. 

Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar annat än i 
pappersform. Kommunen får dock lämna ut sådana handlingar i annan form. 
 

4 § Avgiftsstorlek 

I de fall begäran avser en avskrift eller en kopia av handlingen ska en avgift ska tas ut enligt 
följande: 
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Typ av handling Omfattning Avgift 
Papperskopior, 
papperskopior som skannas 
in och skickas digitalt eller 
digitala handlingar som skrivs 
ut och lämnas ut i 
pappersform 

Upp till 9 sidor Ingen avgift 

10 sidor 60 kronor 

För varje sida därutöver 6 kronor/sida  

Kopia av digitala 
upptagningar (såsom 
ljudupptagning eller 
bildupptagning) 

Per påbörjad fjärdedelstimme  125 kronor 

 

Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text motsvarar två sidor. 
 

5 § Övriga avgifter 

Om mottagaren önskar få begärd handling skickad till sig med post, bud eller liknande 
förmedling ska kommunen även ta ut en avgift för porto, postförskott eller annan kostnad för att 
förmedla den begärda handlingen.  
 

6 § Omständigheter som medför särskild hantering 

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera 
beställningar i syfte att undgå avgift, får kommunen ta ut en avgift från första sidan. Vid varje 
beställning kan i sådant fall 60 kronor tas ut från första till och med tionde sidan, och därefter 6 
kronor per sida. 

I de fall en enskild frekvent begär ut kopior av allmänna handlingar utan att betala avgifterna har 
kommunen rätt att begära förskottsbetalning. 
 

7 § När avgift inte ska tas ut 

Om en begäran avser att ta del av en allmän handling på plats i kommunens lokaler ska en avgift 
inte tas ut.  

Avgift ska inte heller tas ut vid ett digitalt utlämnande av allmänna handlingar som lagras digitalt. 

Enligt artikel 15 Dataskyddsförordningen (GDPR) har en enskild rätt att begära ut en kopia av de 
personuppgifter som är under behandling hos en personuppgiftsansvarig. Vid en sådan begäran 
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ska en avgift inte tas ut. Vid begäran om ytterligare kopior av samma uppgifter ska dock en avgift 
tas ut i enlighet med tabellen i 4 §. 

Avgift ska inte tas ut när andra nämnder, förvaltningar, kommunala bolag och förtroendevalda 
inom Eskilstuna kommun, samt andra kommuner, statliga myndigheter eller massmedia begär ut 
handlingar för att dessa ska kunna fullgöra sina uppdrag. 
 

8 § Ikraftträdande  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023.  


