
 

 

 
Policy - Utlämnande av allmänna handlingar 

Upprättad: 
EH 2020-07-28 

 
Styrelsemöte Norabostäder / Nora Fastigheter 

Antagen: 

2020-10-09 
  

 Sida 1 av 1 

 

 
 

 

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. En 

sekretessprövning görs därför i varje enskilt fall innan en allmän handling lämnas ut. 

 

Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. 

Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). 

 

Vad som avses med allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen 

(1949:105). 

 

Begäran om - Utlämning av allmän handling 

Vid begäran om en allmän handling skall en beställning med uppgift om önskad handling 

göras hos Norabostäder / Nora Fastigheter.  

 

I beställningen skall det tydligt framgå: 

- Vilken handling som begärs utlämnad 

- Önskat leveranssätt för handlingen, mejl, post eller avhämtning i receptionen 

- Hur avgiften önskas betalas, faktura eller insättning på bg-konto. 

 

Beställningen görs enklast via formulär på www.norabostader.se/kontakt  

Beställning kan även lämnas till Norabostäder, Änggatan 11, 713 30 Nora 

Den som önskar vara anonym kan lämna beställning på telefon 0587-81318 

 

Avgifter 

Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift. 

Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). 

 

Avgiften kan betalas genom faktura eller insättning på bankgiro. 

 

Avgift utgår per sida plus eventuellt porto. Avgiften per sida gäller lika oavsett hur den 

levereras. Avgiften gäller per sida och inte per papper, en dubbelsidig utskrift räknas 

därmed som två sidor.  

 

Avgift tas i normalfallet ut för en beställning som omfattar mer än nio sidor.  

 

Avgift per sida 

1 - 9 sidor  Utan avgift 

Sida 10  50 kr 

För varje sida därutöver 2 kr per sida  

 

Beslut kan i vissa fall, t ex vid upprepade småbeställningar, fattas om att avgiften om 50 kr 

skall utgå för sid 1-10 och därefter med 2 kr per sida.  

 

Om ett särskilt format eller ett dyrare papper än normalt efterfrågas kan en högre avgift än 

den föreskrivna tas ut för att täcka den faktiska kostnaden. 

 

Porto 

Vid leverans via post tillkommer kostnad för porto och eventuellt postförskott.  

 

 

 

 

http://www.norabostader.se/

