
 

Dokumentnamn 
Rutin för utlämnade av 
handlingar 

Dok. nr. 
 

 

Utgåva 
 

1 

Framtaget av  
EKD 

Giltigt fr.o.m. 
 

Sida 
1(2) 

Fastställt/godkänd av  
2016-04-04 CB 
 

Flik/Process 
 

Reviderad 
2021-11-10 AHN 

 
 
Rutin för utlämnande av handlingar 
 
Vad säger lagen: Regleras i Tryckfrihetsförordning (1949:105) och Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400) 
 
2 kap 12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen. Prövning om handling får lämnas ut ska ske 
skyndsamt. När fråga är om handling som inte är sekretessbelagd kan ställningstagande som 
regel ske omedelbart. I vissa fall kan dock tveksamhet uppstå. Skäligt rådrum måste då finnas 
för genomläsning av handlingen och prövning av sekretessfrågan. Tillfälligt hinder kan också 
föreligga om handlingen behövs för myndighetens handläggning av ärendet. Av 2 kap. 14 § 
tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, 
framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling till enskild prövas av den 
myndighet som förvarar handlingen. Beslut varigenom en myndighet har avslagit en enskilds 
begäran att få ta del av handling får överklagas av sökanden. 
 
 

1. Om en begäran om utlämnade av handling/ar enkelt kan genomföras av handläggare 
för ärendet eller objektet, ska denne skyndsamt lämna ut allmänna offentliga 
handlingar (efter sekretessprövning, se rutin).  

 
2. Begäran om utlämnande av handling/ar ska hanteras av administrativ personal om 

detta inte enkelt kan göras av handläggare, se punkt 1. 
 

3. Önskas utskick av allmänna handlingar i pappersform tar vi ut en avgift för 
kopieringskostnaden. Kopia 1-9 är gratis. 10:e kopian kostar 50:- och därpå följande 
2:-/styck. Pengarna uppmanas att sättas in på vårt PG nr 50 72 75-6. Betalningen ska 
märkas med” kopierade handlingar”. Ingen kontroll görs om så sker eller inte.  
 

4. Om ärendet är öppet, dvs inte avslutat, kan i mappen finnas arbetsmaterial som inte är 
offentlig handling. Kontrollera att begärd handling är offentlig handling (d.v.s. skickad 
utanför miljöförbundet, t.ex. är förslag till beslut till direktion inte en offentlig 
handling.) Bör dock vara upp till handläggare att markera denna handling som BEA 
eller på annat sätt tydliggöra att inte allmän.) Kan skicka en lista över handlingarna 
(obs ej eventuella anteckningar) i ärendet till sökande för att minimera antalet 
handlingar som begärs ut.  

 
5. Sökande har rätt att vara anonym, men får då komma till miljöförbundet och hämta ut 

handlingarna. 
 
Exempel på domar: 
 

Sammanfattning 1 
En begäran om att på plats få ta del av en mycket stor mängd allmänna handlingar 
ansågs ej kunna avslås enbart på grund av att begäran var så omfattande. Däremot 
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ansågs omfattningen kunna motivera ett avsteg från huvudregeln om ett i princip 
omedelbart utlämnande (Kammarrätt, 2005-180, beslutsdatum: 2005-02-15, 
Målnr/Dnr: 2005-180, Orsa kommun) 
 
Sammanfattning 1 
En myndighet har ansetts ha rätt att ta betalt enligt avgiftsförordningen för att lämna ut 
kopior av allmän handling i elektronisk form. Kammarrätt 2009-2656, Beslutsdatum: 
2009-06-1, 2009, Målnr/Dnr: 2009-2656, Borås kommun 
 
 

Avgiftsförordningens taxa får inte tillämpas på utlämning av handlingar i 
digital form 
 
Då en myndighet lämnar ut en handling i digital form istället för i pappersform är avgiftsförordningens 
bestämmelser om rätten att ta ut en viss avgift per sida inte tillämpliga, utan avgiften för att lämna ut 
exempelvis en pdf-fil får endast avse att täcka myndighetens faktiska kostnader. 
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