
 

 

Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar 

Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar och få papperskopior av handlingar. 

Tranås kommun tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för kopiering och porto.  

Papperskopior eller utskrifter av digitalt lagrad information (A4)  

• 1-9 sidor - gratis  

• 10 sidor - 50 kronor  

• Varje tillkommande sida utöver 10 sidor - 2 kronor  

Papperskopior eller utskrifter av digitalt lagrad information (A3)  

• 1-9 sidor - gratis  

• 10 sidor - 100 kronor  

• Varje tillkommande sida utöver 10 sidor - 4 kronor  

Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar  

• Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post - gratis  

• Inskanning av 1-9 sidor - gratis 

• Inskanning av 10 sidor - 50 kronor  

• Inskanning av sidor utöver 10 sidor, per sida - 2 kronor  

Skalenliga utskrifter av byggnadsritningar och kartor 

• A3 20 kronor per utskrift  

• A2 25 kronor per utskrift  

• A1 35 kronor per utskrift  

• A0 50 kronor per utskrift 

Moms, andra avgifter och betalning 

När kommunen på begäran lämnar ut kopia på en allmän handling med stöd av 

Tryckfrihetsförordningen ska moms inte tas ut.  

Avgift för portokostnad tas ut när försändelsen väger mer än 20 gram.   

Betalningen ska ske via faktura till kommunens bankgirokonto. 

  



 

 

Förhandsbesked om kostnad  

Förhandsbesked om ungefärlig totalkostnad ska om möjligt lämnas på förhand.  

Undantag från taxans tillämpning  

Avgift ska inte tas ut: 

• för kopior som kommunens förtroendevalda eller anställda begär ut för att kunna fullfölja 

uppdrag och arbete  

• av myndigheter eller andra kommuner  

• för kopior som massmedia begär 

Kommunen får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda skäl. 

Normalt är de första nio kopiesidorna gratis. För att stävja systematiskt missbruk av reglerna för 

avgiftsuttag kan avgift tas ut från första sidan. 


