Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR AVGIFT FÖR KOPIA AV ALLMÄN HANDLING M.M

1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling skall
nämnder och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet för en
myndighet i 15–19 §§ avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande
bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av offentlighetsprincipen
såsom i elektroniskt format har en nämnd rätt att bestämma avgift med den begränsning
som följer av självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler
antagits får en nämnd tillämpa motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för
en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift enligt
dessa bestämmelser. Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller annan
författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn
eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i
övriga ärenden än ärende om utlämnande av handling, annan handling som måste
kommuniceras i ärendet
-------------------------------Denna taxa gäller från den dag då det tillkännages på regionens anslagstavla att protokollet
över beslutet att anta taxan justerats, varvid 1997, 1998 och 2008 års taxeregler om avgift för
kopia av allmän handling upphör att gälla

1 (1)

BILAGA

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) 15-19 §, senast ändrad t.o.m. SFS 2014:1432,
föreslås följande avgifter:
Kopior:
50 kronor
2 kronor

10 sidor
varje ytterligare sida

Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minutersperiod för framställningen av avskrift
2 kronor
för varje kopia, dock lägst 50 kronor

