
Gebyrpolitik om betaling for aktindsigt 
Faxe Kommune har indført en gebyrpolitik om betaling for aktindsigt udleveret efter 
offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven. Kommunen kan også kræve gebyr for aktindsigt efter 
anden lovgivning, hvilket ikke er omfattet af denne gebyrpolitik. 

Offentlighedsloven: 
Efter bekendtgørelse nr. 1586 af 19. december 2013 kræver Faxe Kommune betaling for dokumenter, 
som vi udleverer efter anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven i følgende tilfælde: 

Ved udlevering af dokumenter i papirkopi:  
Vi opkræver 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende sider. 

Elektroniske dokumenter og dataudtræk: 
Vi opkræver 100 kr., hvis vi udleverer mere end 100 sider. 

Undtagelser ved udlevering i papirkopi eller elektronisk: 
Kommunen må ikke kræve betaling første gang, vi giver aktindsigt til ansøger i et dokument, når 

 betaling for udlevering udgør mindre end 100 kr., eller 

 vi anmoder ansøgeren om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af dokumenterne 
(partshøring), eller  

 udlevering af dokumenterne sker på baggrund af anmodning om indsigt i egne oplysninger 
(egenacces), jf. offentlighedslovens § 8. 

Hvor udlevering ikke kan ske på sædvanlig måde: 
Hvis udlevering af et dokument på grund af dets størrelse eller format mv. forudsætter andet end 
sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning, opkræver vi betaling svarende til de faktiske 
omkostninger forbundet med udleveringen. 

De faktiske omkostninger omfatter de udgifter, der er forbundet med at fremstille den særlige kopi, 
som fx lydbånd, film eller andet medie. Hvis kommunen selv fremstiller en særlig kopi af dokumentet, 
medregner vi udgifterne til fx personaleressourcer anvendt til kopiering, forbrug af cd-rom, USB-stick, 
råfilm mv., strøm og evt. afskrivning på hardware samt forsendelsesomkostninger.  

Beregningen af udgifterne til personaleressourcerne sker på baggrund af den effektive arbejdstid til at 
fremstille den særlige kopi med en timeløn på 249 kr. 

Vi medtager ikke udgifter til personaleressourcer for selve sagsbehandlingen af anmodningen om 
aktindsigt. 

I det omfang det er nødvendigt at købe bistand uden for kommunen til fremstilling af en særlig kopi af 
det ønskede dokument, kræver vi dækning af det beløb, som vi bliver faktureret for fremstillingen. 

 



Miljøoplysningsloven: 
Efter bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986, bekendtgørelse nr. 1431 af 13. december 2006 og 
bekendtgørelse nr. 939 af 10. oktober 2005 kræver Faxe Kommune betaling ved aktindsigt i 
miljøoplysninger i følgende tilfælde: 

Ved udlevering af dokumenter i papirkopi:  
Vi opkræver 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende sider. 

Undtagelser ved udlevering i papirkopi: 
Kommunen må ikke kræve betaling første gang, vi giver aktindsigt til ansøger i et dokument, når 

 betaling for udlevering på papir udgør mindre end 25 kr., eller 

 vi anmoder ansøger om en udtalelse i forbindelse med udleveringen af dokumenterne 
(partshøring), eller  

 udlevering af dokumenterne sker på baggrund af anmodning om indsigt i egne oplysninger 
(egenacces), jf. daværende offentlighedslovs § 4, stk. 2. 

Elektroniske dokumenter: 
Vi opkræver betaling svarende til de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen. 

De faktiske omkostninger omfatter de udgifter, der er forbundet med at fremstille evt. særlig kopi, som 
fx lydbånd, film eller andet medie. Hvis kommunen selv fremstiller en særlig kopi af dokumentet, 
medregner vi udgifterne til fx personaleressourcer anvendt til kopiering, forbrug af cd-rom, USB-stick, 
råfilm mv., strøm og evt. afskrivning på hardware samt forsendelsesomkostninger.  

Beregningen af udgifterne til personaleressourcerne sker på baggrund af den effektive arbejdstid til at 
fremstille den særlige kopi med en timeløn på 249 kr. 

Vi medtager ikke udgifter til personaleressourcer for selve sagsbehandlingen af anmodningen om 
aktindsigt.  

I det omfang det er nødvendigt at købe bistand uden for kommunen til fremstilling af en særlig kopi af 
det ønskede dokument, kræver vi dækning af det beløb, som vi bliver faktureret for fremstillingen. 

 

  


