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Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar
inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
1§
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ska enligt vad som framgår nedan ta ut avgift
när förbundet efter särskild begäran lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän pappershandling,
2. utskrift av elektronisk lagrad allmän handling,
3. kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning.
2§
Om en beställning omfattar 10 sidor eller mer, får en avgift tas ut för kopior av
allmänna handlingar och för utskrifter av elektroniskt lagrad allmän handling enligt
1 § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften
2 kronor.
Avgifterna gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
3§
Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 1 § 1 eller för utskrift av
ljudbandsupptagning enligt 1 § 3 är 90 kronor per påbörjad fjärdedels timme.
Avgiften för kopia av videoupptagning enligt 1 § 3 är 600 kronor per band, skiva eller
annat medium.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 1 § 3 är 120 kronor per band, skiva
eller annat medium.
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Vid utlämning av optisk skiva, band eller annat medium tillkommer en avgift
motsvarande kostnaden för denna.
4§
Om avgift ska tas ut och de begärda handlingarna ska sändas till beställaren med post,
ska förbundet ta ut ersättning för portokostnad samt för eventuell postförskottsavgift
eller annan särskild kostnad för post, bud eller liknande förmedling.
5§
Förbundet bestämmer på vilket sätt avgift ska betalas. En beställare har dock alltid rätt
att betala kontant.
6§
Om samma person inom tre veckor återkommer med beställning om utlämnande av
kopior av handlingar får avgift tas ut enligt 2 och 3 §§.
7§
Om det föreligger särskilda skäl får förbundet medge avgiftsbefrielse i det enskilda fallet.
__________________
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2009.

