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§ 13 

Ändring av avgift för kopia av allmän 
handling 
Dnr 3526-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att anta ändrade avgifter 

för kopia av allmän handling. 

Sammanfattning 
Bestämmelserna som sedan tidigare är fastställda av dåvarande landstings-

fullmäktige är i behov av revidering och förtydligande för att underlätta och 

säkerställa en korrekt tillämpning av avgifterna. Som rättesnöre för storlek 

på avgift används vissa bestämmelser i avgiftsförordningen som är förenliga 

med kommunallagen. 

Ärendet 
Nuvarande avgifter för kopia av allmän handling är inte i alla avseenden för-

enliga med kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincip och lik-

ställighetsprincip. Med anledning av detta föreslås att avgifterna för kopia av 

bild samt kostnaderna för arbetstid tas bort.  

Nedan följer förslaget till avgift för kopia av allmän handling. Det som är 

överstruket är nuvarande text som föreslås tas bort.  

Förslag till ändrad avgift för kopia av allmän handling 

Region Norrbotten har rätt att ta ut en avgift för utlämnande av kopior av all-

männa handlingar. Avgiften ska följa kommunallagens bestämmelse om 

självkostnadsprincip (2 kap. 6 §), där den avgift Region Norrbotten tar ut 

inte får överstiga de sammanlagda kostnaderna för papper eller annat me-

dium och bruk av maskiner. Någon avgift för nedlagd arbetstid är inte möj-

ligt att ta, med undantaget avskrifter, d.v.s. transkribering eller manuell kopi-

ering. 

Även kommunallagens bestämmelse om likställighetsprincip ska följas (2 

kap. 3 §), vilket innebär att regionen måste behandla alla sina medlemmar 

lika, oavsett särskilda intressen. Således tas inte varierande avgift ut bero-

ende på handlingens innehåll. 

Som rättesnöre används vissa bestämmelser i avgiftsförordningen (4 §, 15-

17 §§) som betraktas förenliga med kommunallagen. 

Mottagaren ska betala avgiften mot faktura eller postförskott. Fakturaun-

derlag tas fram av den som hanterar utlämnandet och skickas därefter till pa-

tientkontoret. 

För mer information se anvisning Utlämnande av allmänna handlingar. 
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Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för 

utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar gäl-

lande uttag av sådana avgifter återfinns i Avgiftsförordningen1. Mottagaren 

ska alltid betala in avgiften via postförskott eller mot faktura. I nedanstående 

tabell anges samtliga avgifter för regionen.  

För en detaljerad beskrivning av regler och riktlinjer gällande utlämnande av 

allmänna handlingar se rutinen ”Utlämnande av allmänna handlingar”2.  

Typ av handling Avgift 

Digitalt skapad, inskannad eller foto-

graferad kopia 

Sida 1-9 kostnadsfritt. 10 sidor kostar 

50 kronor. Därefter tillkommer en av-

gift på 2 kronor per sida. Med sida av-

ses här en enskild kopia oavsett storlek 

Papperskopia i A4-format, svartvitt 

Avgiften gäller även för digital kopia 

av redan digital fil som inte behöver 

omarbetas och kan skickas via epost. 

Sida 1-9 gratis kostnadsfritt. 10 sidor 

kostar 50 kronor. Därefter tillkommer 

en avgift på 2 kronor per sida 

Exempel: 10 sidor kostar 50 kronor, 20 

sidor kostar 70 kronor. 

Utdrag över vilka som har tagit del av 

patientjournal (loggutdrag).   

Sida 1-9 gratis. 10 sidor eller fler kos-

tar 100 kronor.(Observera undantag sid 

3.) 

Digitalisering av analogt material eller 

omarbetning av redan digitalt material. 

15 minuter gratis. Därefter är avgiften 

80 kronor per påbörjad kvart. Exem-

pel: De första 15 minuterna är gratis. 

16 minuter kostar 80 kronor och 31 

minuter 160 kronor. 

Leverans av kopior på digitalt lag-

ringsmedia eller kopiering av sådant. 

15 minuter gratis. Därefter är avgiften 

80 kronor per påbörjad kvart. 

Digital kopia av länsarkivets digitali-

serade foton, kartor och ritningar. 

25 kronor per kopia. Eventuell till-

äggskostnad för önskad färgkopia/for-

mat. (Se nästa tabell)  

Bestyrkande av kopia på allmän hand-

ling. 

50 kronor per kopia. Därefter tillkom-

mer en avgift på 2 kronor per sida. Ex-

empel: 1 sida kostar 50 kronor, 2 sidor 

kostar 52 kronor. 

Avskrift av allmän handling eller ut-

skrift av ljudbandsupptagning. 

125 kronor per påbörjad fjärdedels ar-

betstimme 

15 minuter gratis. Därefter är avgiften 

80 kronor per påbörjad kvart. 

Papperskopia i A4-format, färg 7 kronor per sida 

Papperskopia i A3-format, svartvitt 7 kronor per sida 

Papperskopia i A3-format, färg 14 kronor per sida 
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Typ av handling Avgift 

Papperskopia i A2-format, svartvitt 20 kronor per sida 

Papperskopia i A2-format, färg 40 kronor per sida 

Papperskopia i A1-format, svartvitt 30 kronor per sida 

Papperskopia i A1-format, färg 60 kronor per sida 

Papperskopia i A0-format, svartvitt 50 kronor per sida 

Papperskopia i A0-format, färg 100 kronor per sida 

Kopia av ljudbandsupptagning 120 kronor per band 

Kopia av videobandsupptagning. 600 kronor per band 

Kopia av ultraljudsbild samt film. 100 kronor 

Kopia på bilder från undersökning på 

röntgenavdelning. 

100 kronor. 

Leverans på digitalt lagringsmedia Inköpskostnad för lagringsmediet 

 Avgiften gäller per sida och inte per papper, ett papper med dubbelsidig 

text räknas alltså som två sidor.  

 Om inget annat anges ska samtliga papperskopior skrivas ut i A4format, 

svartvitt. Om beställaren önskar annat format eller färgkopia räknas det 

som en tilläggsavgift för redan angiven kostnad (se tabellen ovan).  

 Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer kostnaden för 

lagringsmediet.  

Undantag från avgift för kopia på allmän handling  

Nedan finns angivet undantag för när avgift för kopia på allmän handling 

inte ska tas ut. 

 En enskild har rätt att utan kostnad få ut ett registerutdrag i enlighet med 

dataskyddsförordningen. Ett registerutdrag är bl.a. en bekräftelse på 

vilka personuppgifter regionen hanterar om den enskilda. En enskild har 

rätt att en gång per kalenderår få ut registreringsuppgifter om sig själv 

utan kostnad oavsett antal sidor, enligt § 26 personuppgiftslagen. Med 

registeruppgifter avses till exempel journalloggar eller journalhand-

lingar.  

 Journalkopior som tillställs Socialstyrelsen inom ramen för dess tillsyns-

verksamhet. 

 Kopior till Justitieombudsmannen (JO). 

 Kopior till Justitiekanslern (JK). 

 Kopior till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). 

 Kopior till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). 

 Kopior till andra vårdenheter där en patient vårdas när det behövs för 

vården på den andra enheten. 

 Kopior till Försäkringskassan.  
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Undantag vid misstanke om regelmissbruk  

Om regionen misstänker att någon systematiskt undviker att betala för ko-

pior genom att återkomma med ”småbeställningar” som understiger tio sidor 

när beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang kan regionen göra en 

tjänsteanteckning över utlämnade kopior och sedan använda den som un-

derlag för beslut om tillämpning av undantagsregeln. Vid varje beställning 

kan i sådant fall 50 kronor tas ut redan från och med den första sidan till och 

med den tionde och därefter två kronor per sida. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

  


