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Taxa för kopiering av allmänna handlingar 
 
Denna taxa gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Karlshamns kommun. 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Miljöförbundet Blekinge Västs ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa för att 
efter särskild begäran lämna ut: 
a) kopia av allmän handling 
b) utskrift av elektronisk upptagning 
c) kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning 
 
2 § När avgift tas ut ska Miljöförbundet samtidigt ta 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 
kopia till mottagaren. 
 
3 § Om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet får 
Miljöförbundet ta ut en avgift för alla sidor i den nya beställningen. 
 
4 § Med sida avses i denna taxa enkelsida. 
 
5 § Avgift ska även tas ut när en handling sänds till beställaren via fax.  
Översändande via e- post av handlingar som redan vid beställningen finns i digitalt format är 
avgiftsfri. 
 
6 § Avgiften fastställs enligt taxa i § 8 nedan. Betalningssätt (kontant, fakturering eller 
postförskott) bestäms av Miljöförbundet. 
 
7 § Avgift för kopior tas inte ut av politiska partier eller massmedia. 
 
8 § För kopior eller utskrifter enligt 1 § a-c utgår följande avgifter: 
 
Papperskopior  Svartvit Färg 
Format A4   
Beställning av 1-9 
sidor 

kostnadsfritt 10 kr/sida 

Beställning av 10 
sidor, och varje sida 
därutöver 

4 kr/sida 10 kr/sida 

Format A3 10 kr/sida 20 kr/sida 
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Kopia av bild eller 
ljudupptagning 

  

Kopia av 
videobandupptagning 

600 kr/band  

Kopior av 
ljudbandupptagningar 
eller andra media 
med ljud-eller 
bildupptagning 

120 kr/band/CD  

   
Digital fil   
Skapa digitala 
handlingar 1-9 sidor 
kostnadsfritt. 
Därutöver 100kr per 
påbörjad fjärdedels 
arbetstimme 

  

Översändande via e-
post av 
handlingar som redan 
vid 
beställningen finns i 
digitalt format är 
avgiftsfri. 

  

 
9 § 
Handlingar, som är mycket stora eller sköra kopieras inte. 


