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Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i 
elektronisk form 
 

Sammanfattning 

Huvudregeln vid Umeå universitet är att kopior av allmänna handlingar lämnas ut i 
pappersform och att en avgift tas ut om begäran omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en 
beställning på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. 

Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex. 
PDF som skickas via e-post). Avgiften är densamma som för kopior i pappersform, dvs. 50 
kronor för tio sidor och 2 kronor för varje sida därutöver. Med ”sida” avses motsvarande A4-
sida i papperform. 

Inledning  

Denna regel ska tillämpas om det efter en sekretessprövning har beslutats dels att 
handlingen kan lämnas ut, dels att det är lämpligt att handlingen lämnas ut i elektronisk 
form. Med att en handling lämnas ut i elektronisk form menas t.ex. att en PDF eller bildfil 
skickas via e-post eller att en e-postkonversation vidarebefordras till den som begärt ut 
handlingarna. 

Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i 
elektronisk form. Huvudregeln vid Umeå universitet är att kopior av allmänna handlingar 
ska lämnas ut i pappersform och detta gäller framför allt om den allmänna handlingen 
innehåller personuppgifter. Kopior i elektronisk form är mycket enklare att sprida och en 
myndighet kan sällan vara helt säker på vem som mottar ett e-brev innehållandes den 
allmänna handlingen i exempelvis PDF-format. Av integritetsskäl är därför huvudregel 
fortsatt att allmänna handlingar som innehåller personuppgifter endast skickas i 
pappersform. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 2 kap. 12 § första stycket tryckfrihetsförordningen (TF) ska en allmän handling som får 
lämnas ut tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Det ska ske på stället och utan 
avgift. Den som begär det har även rätt enligt 2 kap. 13 § första stycket TF att mot en 
fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. 

Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter 
särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av 
upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16–22 §§.  
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Av 16 § avgiftsförordningen framgår att en avgift ska tas ut om en beställning omfattar tio 
sidor eller mer och att avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor samt att avgiften 
för varje sida därutöver är 2 kronor.  

Avgiftsförordningen innehåller ingen fastställd avgift för att lämna ut kopior i elektronisk 
form. Av 4 § första stycket 8 avgiftsförordningen framgår dock att om det är förenligt med 
myndighetens uppgift, och om tjänsten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning, får 
myndigheten mot en avgift tillhandahålla automatisk databehandlingsinformation i annan 
form än utskrift. Av 5 § andra stycket avgiftsförordningen framgår att myndigheten i dessa 
fall själv får besluta om storleken på avgiften upp till full kostnadstäckning. 

Av praxis (se bl.a. HFD 2013 ref. 21) följer att en myndighet med stöd av 4 § första stycket 8 
avgiftsförordningen har rätt att ta ut avgift för kopior av elektroniska handlingar. 

JO har i ett beslut den 11 april 2016 (dnr 1149-2015) uttalat att det av avgiftsförordningen 
följer att en myndighet måste fatta ett beslut om grunderna för att ta ut avgift för kopior av 
allmänna handlingar i elektronisk form. Utan ett sådant beslut saknar myndigheten rättslig 
grund för att ta ut avgift i dessa situationer. 

Regler 

Med stöd av ovan har rektor beslutat att avgift ska tas ut för kopior av allmänna handlingar i 
elektronisk form. Avgiften tas ut enligt 16 § avgiftsförordningen, dvs. en avgift ska tas ut om 
en beställning omfattar tio sidor eller mer och att avgift då ska tas ut med 50 kronor för tio 
sidor och 2 kronor för varje sida därutöver.  

Med ”sida” avses motsvarande A4-sida i pappersform. 

Denna regel omfattar endast utlämnande av handlingar i elektroniskt form. För utlämnade 
av kopia av allmänna handlingar i pappersform gäller som tidigare avgiftsförordningens 
bestämmelser. 

 


