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Avgift för kopia på allmän handling
Region Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för
utlämnande av allmänna handlingar. Omständigheter och förutsättningar
gällande 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

Papperskopia i A4-format, svartvitt.

Sida1-9 gratis. 10 sidor kostar 50
Digital kopia av redan digital fil som kronor. Därefter tillkommer en avgift på 2 kronor per sida.
inte behöver omarbetas och kan
skickas via epost.
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
kostar 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.

Leverans av kopior på digitalt lagringsmedia eller kopiering av sådant.

15 minuter gratis. Därefter är avgiften 80 kronor per påbörjad kvart.

Digital kopia av länsarkivets
digitaliserade foton, kartor och ritningar.

25 kronor per kopia, Eventuell tilläggskostnad för önskad färgkopia/format. (se nästa sida)

Bestyrkande av kopia på allmän
handling.

50 kronor per kopia. Därefter tillkommer en avgift på 2 kronor per
sida.
Exempel: 1 sida kostar 50 kronor, 2
sidor kostar 52 kronor.

Exempel: De första 15 minuterna är
gratis. 16 minuter kostar 80 kronor
och 31 minuter 160 kronor.

1

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/avgiftsforordning-1992191_sfs-1992-191
2

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-lg-basverk/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBGRP269-4-50
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Typ av handling

Avgift

Avskrift av allmän handling eller
utskrift av ljudbandsupptagning.

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

Papperskopia i A2-format, svartvit.

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 konor 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.

1. Avgiften gäller per sida och inte per papper, ett papper med dubbelsidig text räknas alltså som 2 sidor.
2. 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).
3. Önskas leverans på digitalt lagringsmedia så tillkommer kostnaden för
lagringsmediet.

Undantag från avgift för kopia på allmän handling







En enskild har rätt att en gång per kalenderår få ut registeruppgifter om
sig själv utan kostnad oavsett antal sidor, enligt 26 § personuppgiftslagen. Med registeruppgifter avses till exempel journalloggar eller journalhandlingar.
Journalkopior som tillställs Socialstyrelsen inom ramen för dess tillsynsverksamhet.
Justitieombudsmannen (JO).
Justitiekanslern (JK).
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
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Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF).
Andra vårdenheter där en patient vårdas när det behövs för vården på
den andra enheten.
Försäkringskassa.

Undantag vid misstanke om regelmissbruk
Om regionen misstänker att någon systematiskt undviker att betala för
kopior 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 det som
underlag 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.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Norrbottens läns landsting

DOKUMENT-ID
ARBGRP583-382524020-149

VERSION
0.7

PUBLICERINGS DATUM
[Publiceringsdatum]

ANSVARIG
Anneli Granberg

UPPRÄTTAD AV
Anton Wikman

