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Avgift för utlämnande av allmänna handlingar 
Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess. Cura gör 
en sekretessprövning i varje enskilt fall innan vi lämnar ut en allmän handling. Den som vill 
ha tillgång till en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte tala om syftet. I 
vissa fall kräver sekretessprövningen att den som vill ha tillgång till den allmänna handlingen 
kan identifiera sig. 

Cura är inte skyldig att lämna ut allmänna handlingar i annan form än utskrift. 
Avgifter 
Avgiften betalas via faktura eller Swish. 

Papperskopior 
Utsrkift i färg eller svartvitt. 

Format A4 

• 1-9 sidor är kostnadsfritt 
• den 10:e sidan 50 kronor 
• efterföljande sidor 3 kronor per sida 

Format A3 

• 1-9 sidor är kostnadsfritt 
• den 10:e sidan 100 kronor 
• efterföljande sidor 4 kronor per sida 

Avskrift av skolbetyg  
• 250 kronor per avskrift 

Digitala medier 
Om det är möjligt kan Cura lämna ut önskat material på USB-minne, kostnaden är då 150 
kronor. 

Kopia av bild och ljudupptagning 
• Kopia av video och rörlig bildupptagning 150 kronor 
• Kopia av ljudupptagning 150 kronor 

E-post 
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som kan skickas via e-post är avgiftsfria. 

För skanning av handlingar som ska skickas via e-post: 

• 1-9 sidor är kostnadsfritt 
• skanning av 10 sidor 50 kronor 
• efterföljande sidor 2 kronor per sida 
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Portokostnad 
Kostnad tillkommer om försändelsen väger mer än 20 gram eller om det är förenat med andra 
kostnader att skicka försändelsen. 

Cura tar inte ut någon avgift 
Om det är kommuner, landsting, kommunalförbund, politiska partier, interna förtroendevalda, 
personalorganisationer, massmedia eller statliga myndigheter som begär ut allmänna 
handlingar så tar Cura inte ut någon avgift. 

Begäran om egna personuppgifter, så kallade registerutdrag, är gratis vid ett tillfälle per 
kalenderår. 

Särskilda skäl 
Cura får besluta om undantag för avgifterna om det föreligger särskilda skäl. För att stävja 
systematiskt missbruk av reglerna för avgiftsuttag kan Cura ta ut en avgift från första sidan. 
Vid oklarheter ska Cura söka vägledning i Avgiftsförordningen. 
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