Fastställd av kommunfullmäktige 2016-09-26, § 76

Taxa för kopiering, utskrift med mera
att gälla från 2017-01-01 enligt följande:
Vitt papper
A4

Vitt papper Vitt papper A4 Vitt papper A3
A3
färgutskrift
färgutskrift

Fax

Scanning
< (t.o.m.) A3

Scanning
A3 >

Utskrift
färgaffisch A0

Utskrift
färgaffisch A1

Utskrift
Laminering
färgaffisch A2
A4

Allmänheten

2 kr

4 kr

4 kr

8 kr

10 kr

10 kr

50 kr

100 kr

75 kr

50 kr

6 kr

Ideella och politiska
föreningar

1 kr

3 kr

3 kr

6 kr

5 kr

8 kr

50 kr

100 kr

75 kr

50 kr

6 kr

 Dubbelsidiga kopior och utskrifter räknas som två sidor.
 Antecknas att vid kopiering på färgat papper tillkommer en avgift på 5 öre/papper.
 Vid kopiering på eget papper minskas avgiften med 25 öre/papper.

Kopia av offentlig handling
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av offentliga handlingar
hos en kommun eller en myndighet. Om han eller hon däremot
önskar en kopia på offentlig handling ska kommunen ta ut en avgift.

handling, det vill säga, begär nio sidor åt gången, eller om flera
personer systematiskt beställer nio sidor var från samma handling
för att undkomma avgift.

Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio
sidor frångås. Det gäller om en person vid upprepade tillfällen
återkommer med begäran om mindre än nio sidor från samma

1 - 9 sidor
10 sidor
Varje sida därutöver

Gratis
50 kr
2 kr

Bestyrkt offentlig handling
Kommunen äger rätten att ta ut en extra avgift för bestyrkt offentlig handling. Huruvida denna avgift ska tillämpas avgörs av ansvarig
tjänsteman.
125 kr per påbörjad 15 minuters period + 2 kr/sida (minimum 50 kronor)

”Digital” information (offentlig handling)
Kopia eller utskrift av video- eller ljudbandsupptagning till egen minnesenhet (CD, USB etc.)
125 kr per påbörjad 15 minuters period.
Porto för begärd offentlig handling

0 - 20 gram
20 gram >

Gratis
Faktisk kostnad

Eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller
kopian till mottagaren tillkommer.
Taxan inkluderar lagstadgad moms.

Essunga kommuns taxa för kopiering, utskrift med mera baseras på kommunallagen (1991:900), förvaltningslagen (1986:223) samt
rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Avgiftsförordningen (1992:191) har varit vägledande.
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