TAXA 2019

KOPIERING OCH PRODUKTER

Taxan gäller fr.o.m. den 1 januari 2007
Fastställd av kommunfullmäktige i:
Fagersta kommun 2006-11-28, § 93
Norbergs kommun 2006-12-04, § 198
Avesta kommun 2006-12-27, § 100

Reviderad av Fagersta kommun 2013-11-26, § 125
Reviderad av Norbergs kommun 2013-11-11, § 100
Reviderad av Avesta kommun 2013-11-25, § 137
Senast reviderad av Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd 2018-10-09 § 100

Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning
Avesta Fagersta Norberg
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KOPIERING OCH PRODUKTER
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår/avgiftsår besluta att justera timavgiften i
nämndens taxor med en procentsats som maximalt motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
tjänstemannaindex (SCB arbetskostnadsindex, ”Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror”,
totalt) med juni som jämförelsemånad. Basmånad för indexuppräkning är juni månad 2013.
KOPIERING inklusive viss handläggning (25% moms)
Snabbkopiering/inscanning

Med moms

Varav moms

1:a kopian A4, A3

27,00 kr

5,40 kr

2:a och följande A4

5,00 kr

1,00 kr

2:a och följande A3

7,00 kr

1,40 kr

För inscanning av material från
A4, A3 eller från mikrofilm med
digital leverans gäller samma
taxa som för kopiering av A4
enligt ovan.

Förstoring, förminskning eller färg debiteras med dubbel avgift eller offert.
Storformat
Original som överstiger i tabellen angivna mått prisberäknas efter närmast högre mått.
Tillägg för första kopian 20:- (varav moms (25%) 4:-).
PappersVarav
TransVarav
kopia
moms
moms
parent
Format
A3 (297 x 420 mm)

22,00 kr

5,50 kr

44,00 kr

11,00 kr

A2 (420 x 594 mm)

27,00 kr

6,75 kr

54,00 kr

13,50 kr

A1 (594 x 840 mm)

39,00 kr

9,75 kr

76,00 kr

19,00 kr

A0 (840 x 1189 mm)

68,00 kr

17,00 kr

133,00 kr

33,25 kr

För inscanning av material med digital
leverans gäller samma taxa som för
kopiering av A 2 enligt ovan, med
tillägg för första kopian

(Ev nyttj.avgift tillkommer)
Vid stora inscanningsuppdrag kan extern leverantör utnyttjas. Kunden får då betala den faktiska
avgiften för leveransen samt ordinarie timavgift (930 kr för 2019) för förvaltningens arbete.

