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Fastställd av kommunfullmäktige den 26 mars 2014 § 43. Reviderad av 
kommunfullmäktige den 19 april 2016, § 71. Gäller från och med 2016-06-01. 
 
 

Allmänna handlingar 
 
Helsingborgs stad har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran 
tillhandahålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar till varje invånare under 
förutsättning att några undantag inte föreligger, såsom t ex sekretessbelagda 
handlingar. För detta har Helsingborgs stad rätt att ta ut en avgift.  
 
Helsingborg stads avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar har till stor del sin 
grund i bestämmelserna i avgiftsförordningen (SFS 1991:191). Avgifterna har 
beräknats med utgångspunkt i en genomsnittlig självkostnad för att framställa och 
expediera kopior. 
 
Dessa avgifter gäller för Helsingborgs stads samtliga nämnders och styrelsers 
hantering av kopior av allmänna handlingar. 
 
Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna 
handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten 
bedömer att det är lämpligt i det enskilda fallet. 
 
Avgift tas ut per sida, varmed avses kopiesida. 
 
 
1 § Avgift för kopiering av allmänna handlingar 
 

Kopia  Avgift 
1-9 sidor (sv/v) Gratis 
10 sidor (sv/v) 50 kronor 
11 och fler sidor (sv/v) 2 kronor/styck 
Kopia färg A4 – 5 kronor/sida 

A3 – 10 kronor/sida 
 
Gäller även allmänna handlingar per telefax. 
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2 § Avgifter för elektronisk kopia av allmänna handlingar 
 

Kopia Avgift 
Elektroniskt lagrade dokument som 
skickas via e-post 

Gratis 

Inskanning av 1-9 sidor Gratis 
Inskanning av 10 sidor 50 kronor 
Inskanning av 11 och fler sidor 2 kronor/styck 
Kopia foto, karta, ritning till USB eller CD 25 kronor/bild 

 
 
3 § Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior 
 

Kopia Avgift 
Avskrift av allmän handling 125 kronor per påbörjad 

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift 125 kronor per påbörjad 

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia 2 kronor per kopia, dock lägst 

50 kronor 
 
 
4 § Avgift för försändelse 
 

Försändelse Avgift 
Mindre än 20 gram 0 kronor 
Mer än 20 gram Portokostnad 
Postförskott, bud etc Faktisk kostnad 
E-post  Gratis 

 

 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Datum: 9 december 2014, § 198 

 

Revidering beslutad av: Kommunfullmäktige 
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