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Kopierings- / utskriftstaxa

Allmänt

Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och kontor inom kommunen.
Taxan gäller inte där annan taxa eller kopieringstjänst har prissats i särskild
ordning eller handlingar i ett pågående ärende där den enskilde enligt särskild
bestämmelse har rätt att delges handlingen. Dubbelsidiga kopior och utskrifter
räknas som två sidor.

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag med mera

En myndighet ska ta ut en avgift för att den efter särskild begäran lämnar ut
- kopia eller avskrift av allmän handling
- utskrift av upptagning för automatisk databehandling
- kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av
ljudbandsupptagning, eller
- sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §. (Avgiftsförordningen
1992:191)
När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut en ersättning för
kostnaden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Avgift för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter
av upptagningar för automatisk databehandling

1-9 A4 sidor ingen avgift.
10 A4 sidor, 50 kronor.
A4 sidor utöver 10 stycken, 2 kronor per sida
Avgiften gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax.
Vid behov ska regeln om avgiftsfrihet för beställning av upp till nio sidor
frångås. Detta gäller om en person vid upprepade tillfällen återkommer om en
begäran om mindre än tio sidor från samma handling, d.v.s. begär nio sidor åt
gången, eller om flera personer systematiskt beställer nio sidor var från samma
handling, i syfte att undkomma avgift. I sådant fall ska samtliga uttag ses som
en och samma begäran.
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Vid omfattande arbetsinsats som ej räknas som rutinbetonad utgår avgift enligt
nedan:
Kopia av allmän handling, 125 kronor per påbörjad kvart.
Kopia av videobandsupptagning, 600 kronor per band.
Kopia av ljudbandsupptagning, 120 kronor per band.
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut
med 125 kronor per påbörjad kvart för framställning av avskrift och med 2
kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

Utskrift av upptagningar för automatisk databehandling

Datorutskrift från www.dorotea.se och därtill kopplade webbplatser samt
databaser som finns tillgängliga inom kommunen
1-9 A4 sidor ingen avgift.
10 A4 sidor, 50 kronor.
A4 sidor utöver 10 stycken, 2 kronor per sida
Datorutskrift från annan webbplats än ovanstående gäller 2 kr per sida oavsett
antal.

Kopiering / utskrift i färg

Huvudinriktningen är att kommunen inte tillhandahåller färgutskrifter/-kopior
annat än om särskilda behov föreligger. Bedömning får göras från fall till fall.
Gällande allmänna handlingar som, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i
svart-vitt tas avgift ut från och med den tionde sidan, enligt avgift för kopior av
allmänna handlingar som ovan.
Färgkopia, 4 kronor per sida.

Kopiering av karta eller ritning i annat format än A4

Taxa för kopiering av kartor och ritningar på papper kopplas till grundbeloppet
(G).
Grundbeloppet beslutas av miljö- och byggnadsnämnden varje år. Vid extern
försäljning tillkommer moms med 6%.
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Utlämnande av handlingar i elektroniskt format

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format, men
kan om detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser
om sekretess och lagen om GDPR följs. Utlämnandet ska i första hand ske per
e-post.
För utlämnandet av handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form och
handlingar som kan lämnas ut i elektronisk form utan att det krävs någon
större bearbetning/arbetsinsats ska avgift inte tas ut.

Avgiftsfrihet

För kopiering och datorutskrift av handlingar som privatpersoner ska lämna in
till kommunen, exempelvis i samband med ansökan eller efter begäran av
kommunen, tas ingen avgift ut. För kopiering och datorutskrift av
samhällsvägledande material, t.ex. information om/från andra myndigheter, tas
ingen avgift ut.
För utskrift och kopiering av blanketter och kvittenser från kommunen samt
kopior av beslut till sökande i ärenden som gäller myndighetsutövning mot
enskild tas ingen avgift ut.

Uppräkning

Avgifter enligt punkterna 3 – 4 följer motsvarande avgifter enligt Statens
avgiftsförordning (1992:191), vilket innebär att ändring av avgiftsförordningen
medför motsvarande ändring i Dorotea kommuns kopieringstaxa.
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Torgplatser
Avgifter torghandel

Försäljningsplats, varje plats är 3 m, 150 kronor per dag, ej moms.
Bussar/lastbilar räknas som 6 m, 300 kronor per dag, ej moms.
Elström 220V, 80 kronor per dag.
Elström 380V, 110 kronor per dag.
Befriad från avgift för försäljningsplats är ideella föreningar registrerade i
Dorotea kommun. Elström betalas enligt taxa ovan.
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Avgifter inom bredband för privatpersoner
270 kronor per månad om du är folkbokförd på adressen eller 120 kronor per
månad om du har ett fritidshus och inte är folkbokförd på adressen.
Startavgiften är alltid 500 kronor.
Alla avgifter är inklusive moms.

Avgifter inom bredband för företag

Företag Normal, upp till 2000 GB 900 kronor per kvartal.
Företag Maxi, förbrukning 2001 GB till 10 000 GB 1000 kronor per kvartal.
Företag Maxi, förbrukning 10 001 GB till 20 000 GB 2500 kronor per kvartal.
Företag Maxi, förbrukning 20 001 GB och uppåt 5500 kronor per kvartal.
Extra IP-adress om tillgänglighet finns 50 kronor per styck per månad.
Alla avgifter är exklusive moms.
Avgift för digitalt grundutbud TV

Digitalt grundutbud inklusive 1 styck digitalkort 180 kronor per månad
Digitalt grundutbud inklusive 1 styck digitalkort 135 kronor per månad om du
bor i flerfamiljshus där fastighetsägaren betalar en del av avgiften
Extra TV-kort, 10 kronor per månad plus startavgift 100 kronor per kort
Alla avgifter är inklusive moms.
Nätavgifter för tjänsteleverantörer

160 kronor per månad och per fast boende kund i nätavgift för
tjänsteleverantör i det öppna nätet. 64 kronor per månad och per kund i
fritidshus.
Inkopplingsavgift och urkopplingsavgift är 300 kronor per kund och per
inkoppling eller urkoppling.
Alla priset är exklusive moms.
Anslutningsavgifter till optofibernätet
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Efteranslutning för privatpersoner där områdesnät redan finns kostar 15 000
kronor.
Efteranslutning för företag där områdesnät redan finns kostar 18 750 kronor.
Taxa för nya projektområden där områdesnät inte redan finns och där statlig
finansiering finns att tillgå räknas ut beroende på det statliga stödet.

Svartfibertaxa

Avgiften är 2,30 kronor per meter för alla typer av nät. Avgiften är årsvis.
Långa avtal rabatteras med 1 % för 5 år, 5 % för 10 år och 10 % för 15 år.
Engångsavgift tillkommer och är baserat på den faktiska arbetskostnaden.
Vid samordning och genomförd försäljning av svartfiber via AC-Nets
organisation fördelars intäkterna 20/80 där 80 % tillfaller stadsnätet och 20 %
AC-Net.

Uthyrning av utrymmen i noder
Avgift i huvudnod är 5000 kronor i engångsavgift, 1400 kronor för plats på
hylla, 2600 kronor per höjdenhet i ställ, 8600 kronor per fack i ställ, 15000
kronor för helt skåp/ställ 600x600, 19000 kronor för skåp/ställ 800x800.
Kapacitet
Engångsavgift lokalaccess baseras på den faktiska arbetskostnaden.
Lokalaccess 2 Mbit kostar 500 kronor per månad.
Lokalaccess 10 Mbit kostar 800 kronor per månad.
Lokalaccess 100 Mbit kostar 1500 kronor per månad.
Avstängning eller återinkoppling vid utebliven betalning debiteras 1000 kronor.

Tillägg i nodutrymmen
Skyddsklass 2 debiteras 400 kronor per år.
Inbrottsskydd 100 kronor per år.
Brandsäkerhet 100 kronor per år.
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Insynsskydd 20 kronor per år.
Översvämningsskydd 100 kronor per år.
Tillägg till exempel extra kvadratmeter 1000 kronor per år.
Elförsörjning 500 watt 2000 kronor per år.
Jordning 200 kronor per år.
Avbrottsfri kronoraft UPS 300 kronor per år.
Avbrottsfri kronoraft elverk diesel 5000 kronor per år.
Telefonjack 10 kronor per år.
Arbetsbord 10 kronor per år.
Automatiskt brandlarm 100 kronor per år.
Handbrandsläckare 20 kronor per år.
Fast släckanläggning 100 kronor per år.
Områdesskydd 100 kronor per år.
Larm/Inbrottsskydd 100 kronor per år.
Kylanläggning 1000 kronor per år.
Fuktlarm 100 kronor per år.
Temperaturlarm 100 kronor per år.
Larmmottagare 50 kronor per år.
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