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8.6. Gatukostnader
Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att ta ut gatukostnader för ombyggnad av gatan om den har ett
kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll.
Enligt PBL ska en gatukostnadsutredning upprättas och ställas ut på uppdrag av tekniska nämnden samtidigt
som detaljplanen för området ställs ut. Kommunen ska sträva efter full kostnadstäckning för gator som endast
uppfyller ett områdes behov, men för anläggningar som bedöms ha mer allmän karaktär ska kommunen betala
merkostnaden för dessa. Befintligt bebyggda fastigheter får betala en mindre andel av gatukostnaderna i
jämförelse med nytillkomna fastigheter.
Samhällbyggnadskontorets policy för uttag av gatukostnader (KF 5/9-11, § 236) är tillämpbar i
omvandlingsområden, vilket innebär att när kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra
gator eller andra allmänna platser, betalas kostnaderna av samtliga fastigheter i området.

8.7. Avgifter för kopior av allmänna handlingar
Följande avgifter för kopiering m.m. av allmänna handlingar skall tas ut av Södertälje kommun. Uppgifterna gäller
avgifter enligt SFS 1992:191.
21.

Taxa/avgift

21.1

Utlämnade/skickade/faxade papperskopior samt utskrifter av

Taxa/avgift år 2020

Taxa/avgift år 2021

Ingen avgift

Ingen avgift

50 kronor

50 kronor

2 kronor

2 kronor

digitala handlingar.
Utlämnade/skickade handlingar som skannats in för ett
utlämnande.
1—9 sidor
10 sidor
För varje sida därutöver
21.2

Avskrift av allmän handling per påbörjad fjärdedels timme

90 kronor

90 kronor

21.3

Utskrift av ljudupptagning per påbörjad fjärdedels timme

90 kronor

90 kronor

21.4

Kopia av videobandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USB-

600 kronor

600 kronor

120 kronor

120 kronor

Ingen avgift

Ingen avgift

minne
21.5

Kopia av ljudbandsupptagning, per band, cd-romskiva eller USBminne

21.6

Digitala handlingar per e-post eller till beställarens egna
databärare.

21.7

Digitala handlingar per cd-romskiva

50 kronor

Tas bort

21.8

Digitala handlingar per USB-minne

120 kronor

120 kronor

Kopieavgift betalas mot faktura. Om kopiorna sänds per post skall eventuell REK/postförskottsavgift tas ut.
Avgift ska inte tas ut för utlämnade av kopior till interna förvaltningar eller för kopior som förtroendevalda eller
personalföreträdare begär i sina uppdrag.
För kopiering av handlingar på kommunens tryckeri gäller särskild taxa.
Förvaltning får besluta om undantag från ovanstående taxor om det finns särskilda skäl.
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