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Avgift för kopior och avskrifter av allmänna handlingar 
(TF) samt för handlingar som bifogas registerutdrag 
(GDPR)  

Strängnäs kommun följer bestämmelser i tryckfrihetsförordningens 2 kapitel i 
frågor som rör allmänna handlingars offentlighet. Kommunen följer vidare 
bestämmelser i EU:s dataskyddsförordning, GDPR vid behandling av enskildas 
personuppgifter som görs inom ramen för kommunens uppdrag. 
 
Grundläggande reglering 
Enligt 2 kap 16 § tryckfrihetsförordningen samt 6 kap 1 a § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) har den som önskar ta del av allmän handling även 
rätt att mot fastställd avgift ta del av avskrift eller kopia av handlingen, till den 
del handlingen får lämnas ut.  
 
Enligt artikel 15 punkt 3 i GDPR ska den personuppgiftsansvarige (nämnden) 
förse den registrerade med kopia av de personuppgifter som är under behandling, 
i samband med att uppgift om vilka personuppgifter som behandlas 
(registerutdrag) lämnas ut. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade 
begär får den personuppgiftsansvariga nämnden ta ut en rimlig avgift på grund 
av de administrativa kostnaderna. 
 
Vid uttag avgift ska den kommunala likställighetsprincipen och bestämmelser om 
kommunens rätt att ta ut avgift i 2 kap 3 och 5 §§ kommunallagen (2017:725) 
beaktas. I tillämpliga fall ska också bestämmelserna i förvaltningslagen 
(2017:900), särskilt den om grunderna för god förvaltning och de om 
kommunicering beaktas. Det medför att avgift endast kan tas ut när det finns stöd 
i lag och att avgift behöver tas ut på liknande sätt i liknande ärenden. 
 
Avgift tas, enligt huvudregeln, ut i efterskott. 
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Taxa 
 
Strängnäs kommun följer avgiftsförordningens (SFS 1992:191) taxa för uttag av 
avgifter vid kopiering och utskrift av allmänna handlingar. Avgift tas dock, enligt 
huvudregeln, inte ut vid begäran som omfattar mindre än 35 kopior/utskrifter.  
 
Om en beställning omfattar 35 sidor eller mer, ska avgift enligt 
avgiftsförordningen tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter. 
En fast avgift (för närvarande 50 kr) tas ut för de första 10 kopiorna och en 
tilläggsavgift per kopia (för närvarande 2 kr per kopia) tas ut för ytterligare 
kopior (dvs. för närvarande 100 kr för 35 kopior).  
 
Avgiften enligt avgiftsförordningen tas för närvarande ut med samma belopp per 
utskrift/kopia, oavsett storlek på pappersark. 
 
Vid ändringar av fast belopp eller vid ändringar av avgift per kopia följer 
Strängnäs kommun avgiftsförordningens taxa.  
 
Beslut i särskilda fall 
 
Tryckfrihetsförordningen 
Avgift för kopiering och utskrift av allmänna handlingar får, helt eller delvis, tas 
ut i förskott om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet. Särskilda skäl att ta ut 
avgift i förskott kan finnas i om ett utlämnande anses särskilt resurskrävande. I 
dessa fall fattar nämnden beslut om avgift, i det enskilda ärendet.  
 
Regleringen i tryckfrihetsförordningen och OSL samt praxis styr hur avgiften kan 
beslutas.  
 
Dataskyddsförordningen, GDPR 
Avgift enligt taxan får tas ut vid begäran av de ”ytterligare kopior” som enskild 
registrerad begär ut med stöd av artikel 15, GDPR, i samband med begäran om 
registerutdrag, I dessa fall fattar nämnden beslut om avgift, i det enskilda 
ärendet.  
 
Bestämmelserna i GDPR samt praxis styr hur avgiften kan beslutas. 
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