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Sammanställning av rekommendationer

Typ av handling

Avgift

Övrigt

1. PappershandUng som lämnas
ut på domstolen
eller skickas med
brev/fax

De första nio sidorna är gratis,
den tionde sidan
kostar 50 kronor
och varje sida därutöver kostar 2
kronor.

Vid brevleverans 15 och 16 55 AvgF
tillkommer porto
och vid postförskott postförskottsavgift.

2. Handling som
skickas med epost
2a. Inskannade
handlingar

De första nio sidorna är gratis,
den tionde sidan
kostar 50 kronor
och varje sida därutöver kostar 2
kronor.
2b. Handlingar
De första nio handlagrade i Vera
lingarna är kostHär avses exempelvis nadsfria, den tionde
dagboksblad eller den handlingen kostar
inte undertecknade
50 kr och varje
PDF -versionen av
handling
därutöver
domen. Men även
handlingar som skan- kostar 2 kronor
nats och kopplats till
Vera.

Lagstöd

4 5 8 p jmf 16 §§
AvgF

Lagrum: 4 5 8 p jmf
17 5 AvgF

styck.

3. CD/DVD som
lämnas ut på
domstolen eller
skickas med brev
3a. Handlingar
Samma principer
tillämpas för avgiftsuttaget som

Vid brevleverans
tillkommer porto
och vid postför-

4 5 8 p jmf med
16 och 17 55 AvgF
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avseende handlingar som e-postas.
Dessutom tas en
kostnad för själva
skivan ut med 10
kronor.
3b. Ljud- och
120 kronor per
bildinspelningar
inspelning
4. Handlingar på Samma principer
USB-rninne som tillämpas för avlämnas ut på
giftsuttaget som
domstolen eller avseende handlingskickas med brev ar som e-postas.
Dessutom tas en
kostnad för
USB-minnet ut
motsvarande inköpspriset.
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skott postförskottsavgift

Vid brevleverans
tillkommer porto
och vid postförskott postförskottsavgift

4 5 8 p jmf 17 5
AvgF
4 § 8 p jmf med
16 och 17 §§ AvgF

I särskilda falt
Avvikande beställningar
Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme. I vissa fall bör
kostnaden istället fördelas på flera beställare
Lagrum: Undantag från 16 5 alternativt 4 5 8 p AvgF, jmf 17 5 AvgF
Samlingsfakturor för återkommande beställare
För återkommande beställare kan det vara lämpligt att träffa en överenskommelse om fakturering exempelvis en gång per månad. Även under perioden
gjorda beställningar som enskilt sedda skulle vara avgiftsfria (t.ex. för att de inte
uppgår till tio sidor eller filer) bör om en sådan överenskommelse har träffats räknas med i samlingsfakturan.
Lagrum: Undantag från 16 5 AvgF alternativt 4 5 8 p AvgF
Avgift från första sidan vid återkommande småbeställningar
Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet är det möjligt att vid
varje beställning ta betalt redan från och med den första sidan. Det innebär att
avgiften för beställningar som omfattar en till tio sidor blir 50 kronor.
Lagrum: Undantag från 16 § AvgF
BetaIningssätt
På sidorna om ekonomiadministration på intranätet framgår rutinerna vid fakturering. Domstolen registrerar försäljningsorder i ekonomisystemet som Domstolsverket sedan fakturerar. Domstolsverket ansvarar även för bevakning av att
aktuell faktura betalas. Intäkter vid fakturering av kopieavgifter tillfaller domstolen. Här finns också rekommendationer om att postförskott bör användas om

PM

3 (3)

DATUM

DIARIENR

2016-12-12

649-2015

domstolen känner till att det är svårt att få betalt av den aktuelle beställaren. Det
är inte möjligt att begära betalning i förskott.
Om den som begär att få ut allmänna handlingar vill vara anonym bör denne erbjudas möjlighet till kontant betalning för begärda kopior vid ett besök på domstolen.

Undantag från avgiftsskyldighet
Avgift utgår enligt AvgF för sådant som myndigheten lämnar ut efter särskild
begäran. Detta innebär att avgift inte utgår för sådana handlingar som en domstol lämnar ut därför att en expedieringsregel ålägger domstolen att på eget initiativ lämna ut handlingen.
Den som beviljats rättshjälp är enligt rättshjälpslagen (1996:1619) undantagen
från att betala avgift i vissa fall.
Av 21 5 AvgF framgår vidare att det för statliga myndigheter är kostnadsfritt att
begära ut allmänna handlingar. Parter, målsägande som inte för talan, offentliga
försvarare och målsägandebiträden är också avgiftsbefriade vid utfående av ett
exemplar av vissa i bestämmelsen särskilt uppräknade handlingar.

