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Allmänna handlingar och avgifter 
 

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, såvida de inte 

är skyddade av sekretess. Det görs därför en 

sekretessprövning innan handling lämnas ut i varje enskilt 

fall. 
 
Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia 

på den. Gästrike Räddningstjänst tar i vissa fall betalt för kopior som 

lämnas/skickas till utomstående. Den som begär att få ut kopior ska informeras 

om att avgift kan komma att tas ut, dels om möjligheten att ta del av 

handlingarna gratis hos Gästrike Räddningstjänst. 

 

Kostnader för allmänna handlingar 
E-post 
Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. 

För material som måste skannas in tas avgift ut om beställningar omfattar tio 

sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 

kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. 

Papperskopior 
Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna 

är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 

kronor. 

CD/DVD 
Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor. 

Ljudfilmer på CD/DVD 
Avgift tas ut med 120 kronor. 

Kopia av ljudband 
Avgift tas ut med 120 kronor 

Kopia av videoband 
Avgift tas ut med 600 kronor. 

Avskrift av allmän handling 
För avskrift av allmän handling eller framställan av bestyrkta avskrifter eller 

kopior av handlingar som getts in till myndigheten, tas avgift ut 

- med 125 kronor per påbörjad fjärdedels timme för framställaning av 

avskrifter 

- med 2 kronor för varje framställd kopia 

- dock lägst med 50 kronor 

 

När avgift inte får tas ut 
Avgifter får inte tas ut av: 

1. Förtroendevalda 

2. Personalföreträdare 

3. Andra kommunala förvaltningar 

4. Bolag eller företag knutna till förbundets medlemskommuner 


