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Avgifter för bildarkivet och för utskrifter och kopior av
allmänna handlingar.
A) Bildarkivet
I kravspecifikationen för kommunens bildarkiv har angetts att
allmänheten skall ha möjlighet att beställa utskrifter av bilder på
fotopapper samt även digitala bilder av hög teknisk kvalitet. Detta gäller
enbart bilder som är upphovsrättsligt möjliga att tillhandahålla. Gällande
taxa för ”avskrifter och kopior av allmänna handlingar” går inte att
tillämpa på dessa tjänster. Alltså är det nödvändigt att införa en taxa för
det material kommunen kan leverera via bildarkivets hemsida.
Taxa
I taxan görs åtskillnad mellan bilder för privat bruk och bilder som är
avsedda för publicering i kommersiella sammanhang. Observera att det
endast är möjligt att beställa bildmaterial som kommunen kan hävda
upphovsrätt till.
Bilder för privat bruk
När det gäller bilder för privat bruk bör prissättningen utformas så att
beställare uppmuntras att beställa digitala bilder, detta för att inte
hanteringen av fotoutskrifter ska bli för omfattande. Den allmänna
målsättningen är att taxan ska täcka arbets- och materialkostnader.
Bilder för publicering
För bilder avsedda för publicering i kommersiella sammanhang gäller
olika taxor beroende på användningsområde.
Att differentiera prislistan på det sätt som är brukligt hos bildbyråer
rekommenderas inte eftersom redovisning, fakturering m m skulle ta för
mycket tid administrera. Förslaget till taxa anknyter till de parametrar
och priser som Sollentuna kommun tillämpar i samma verksamhet.

1. Bilder för privat bruk (ej publicering)
Observera att porto tillkommer för papperskopior och CD-skivor som skickas per post.
Samtliga priser inkluderar 25% moms.
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Format
Utskrift på fotopapper
Utskrift på fotopapper
Utskrift på fotopapper
Högupplöst digital bild på CD

Storlek
9x13
13x18
21x30 (A4)
Ca. A4 (300 dpi)

Högupplöst digital bild via e-post

Ca. A4 (300 dpi)

Pris
50 kr/bild
70 kr/bild
120 kr/bild
30 kr i grundavgift +
30 kr/bild (inkl. skiva)
30 kr/bild

2. Publiceringsavgifter
För bilder som ska publiceras eller på annat sätt användas i kommersiella sammanhang
tillkommer en avgift. Priserna avser engångsanvändning samt pris per bild om ej annat
anges. Avgiften betalas varje gång en bild publiceras i ett nytt sammanhang. Vid
återanvändning av bild i ny upplaga lämnas 50% rabatt. Samtliga priser inkluderar
25% moms.

2.1 Trycksaker
Upplaga max
2 500
5 000
10 000–

Bildstorlek
max 1/2 sida
600 kr
900 kr
1 300 kr

Helsida/
dominerande
850 kr
1 150 kr
1 550 kr

Uppslag,
omslag
1 100 kr
1 400 kr
1 800 kr

2.2 Internet, övriga digitala media
(Bildspel, CD-ROM m m)
900 kr/bild

B) Taxa för utskrifter och kopior av allmänna handlingar
Tillämpningar
Avgifter för kopior eller avskrifter av allmänna handlingar eller uppgifter ur Itsystem till allmänheten eller företag.
Taxan gäller inte internt i kommunförvaltningen eller för de partier som är
representerade i fullmäktige.
Med begreppet kopia avses också utskrifter från datorer och avgifter för
svartvita kopior eller färgkopior ska användas.
Avgifter ska inte tas ut för kopior som kan anses motsvara avgiftsfria uppgifter
enligt 10§ Datalagen.
Avgifter för kopior upp till 50 kr tas inte ut.
1. Papper svartvita kopior
1 st
2-5 st
6-10 st
10-

A3
8 kr/st
7 kr/st
4 kr/st
2 kr/st

A4
4 kr/st
3:50 kr/st
2 kr/st
1 kr/st
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2. Papper färgkopior
1 st
2-10st
11-100st

A3
40 kr/st
30 kr/st
25 kr/st

A4
20 kr/st
18 kr/st
15 kr/st

3. Uppgifter ur IT-system på digitalt medium (CD-skiva, DVD-skiva,
USB-minne och liknande)
Grundavgift 30 kr + 30 kr serviceavgift inkl medium.
4. Papper, ritningar och kartor (rullkopiator)
A0
80 kr/st

A1
40 kr/st

A2
20 kr/st

A3
8 kr/st

A4
4 kr/st
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