Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling
Region Kalmar län ska ta ut en avgift när regionen på begäran lämnar ut kopia eller avskrift av
allmän handling. Avgifterna framgår av tabellerna nedan. I slutet av taxan regleras under vilka
förutsättningar en kopia är avgiftsfri för den sökande.
Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som bara kan uppfattas
med teknisk utrustning. Begreppet innefattar således både pappershandlingar och
elektroniska handlingar.
De paragrafer i avgiftsförordningen (1992:191) som reglerar avgifter för allmänna handlingar
som i dagsläget är följande:

Kopia (utskrift, papperskopia, skannad kopia)
Ingen avgift
50 kr
2 kr/sida

Sida 1–9
Sida 10
Varje sida därutöver

Övriga avgifter

Avskrift av allmän handling

125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme

Utskrift av ljudbandsupptagning/ upptagning
för automatisk databehandling

125 kr/ påbörjad fjärdedels arbetstimme

Kopia av videobandsupptagning

600 kr/ band

Kopia på ljudbandsupptagning

120 kr/ band

Kopia av röntgenbild

55 kr

Bild, spelfilm, ljudfilm o. dyl. inklusive CD,
DVD eller USB-minne

100 kr

Lagringsmedium som handling lämnas ut på Inköpspris
t.ex. CD, DVD och USB-minne

Avgifterna i tabellen ovan ska även tas ut om den begärda handlingen endast finns i
pappersformat men skannas in och skickas elektroniskt.

Med upptagning för automatiserad behandling avses information som lagras i datorer,
databaser och liknande.
En sökande kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera
tillfällen.
Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

Porto
När avgift tas ut tillkommer porto, postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med

post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till
mottagaren.
Portotabell – se bilaga 6.1 i Avgiftshandboken
Undantagna från avgift

Kopia av allmän handling lämnas ut utan avgift till
•
•
•
•
•
•
•

myndigheter och enskilda som enligt författning har rätt till avgiftsfria kopior, t.ex.
då uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning
annan enhet eller myndighet inom regionen
Försäkringskassan
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf)
andra vårdgivare i Sverige i anslutning till pågående vård av en patient
forskare som avser använda uppgifterna i ett forskningsprojekt
massmedia

