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Dnr 2.3-7590/2019
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2019-06-07

Till
Arkivutskottet
2019-06-13

Stadsarkivets avgifter
Förslag till beslut
Att Kulturnämndens arkivutskott fastställer avgifter inom
arkivverksamheten vid Stadsarkivet fr o m 1 juli 2019 enligt
bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendet
Kulturnämndens arkivutskott ska fatta beslut om avgifter för
tjänster gällande handlingar som bevaras på Stadsarkivet.
Stadsarkivet tillämpar Riksarkivets prislista när det gäller
kopiering, intyg och liknande tjänster. För handlingar i
Stadsarkivets eget ämbetsarkiv tillämpas avgiftsförordningen
med de riktlinjer som utfärdas av Stadsledningskontoret.
Stadsarkivets avgifter som föreslås gälla från och med 1 juli 2019
framgår av bilagd förteckning och ersätter tidigare beslut från 3
mars 2016.

Stadsarkivet
Box 22063, 104 22 Stockholm
Växel 08/508 28 300
stockholm.se/stadsarkivet

Avgifter för Stockholms stadsarkiv
Gäller fr o m 1 juli 2019

Nytt pris

Tidigare pris

1. Upplysningar om och uppgifter ur handlingar som förvaras i Stockholms stadsarkiv
1.1. Upplysningar om arkivbestånd och arkivförhållanden

Ingen avgift

1.2. Upplysningar ur allmänna handlingar
Anm: Avser svar på förfrågningar som inte kräver mer omfattande efterforskningar.

Ingen avgift

1.3. Övriga förfrågningar (ej moms)
Per påbörjad kvarts timmes arbetstid

225 kr

Anm: Förfrågningar från myndigheter besvaras gratis, med undantag för forskningsuppdrag och
andra omfattande förfrågningar, för vilka faktureras 225 kr per påbörjad kvart. Med myndighet
likställs kommunala bolag och stiftelser i Stockholms stad.
2. Bevis, utdrag, avskrifter (ej moms)

125 kr

3. Kopior (ej moms)
3.1 Enklare läsbar kvalité
A4
Utskrifter/digitala kopior
Vid självbetjäning:
Utskrifter/digitala kopior från Stadsarkivets eget ämbetsarkiv
Större format
A3
A2
A1
A0
3.2 Kvalificerad reproduktion
Skanning upp till A0/Foto
Utskrift, alla format

4 kr/styck
4 kr/styck 2 kr/styck
2 kr/styck

8 kr/styck
16 kr/styck
32 kr/styck
64 kr/styck

Ny avgift
Ny avgift
Ny avgift
Ny avgift

150 kr/styck Ny avgift
150 kr/styck Ny avgift

Anm: för avancerad reproduktion av känsligt material, för större mängd eller för särskilt hög kvalitet tillämpas individuell prissättning
4. Visningar av Stadsarkivet (moms tillkommer)
Måndag-fredag kl 9-17:
Övriga tider:

600 kr
1 200 kr

Anm: Visningar för grupper av universitetsstuderande, skolelever och grupper från myndigheter
är avgiftsfri
5. Leveranser av arkiv och uthyrning av arkivutrymme (ej moms)
Pappershandlingar, inkl förvaring, vård och tillhandahållande vid normal efterfrågan, årlig kostna
Kartor och ritningar, årlig kostnad
Mottagning - leveransadministration per leverans
Årlig leverans av pappershandlingar för inordning i befintligt arkiv, avgift per leverans

250 kr/hyllmeter
10 kr/st
2 500 kr
300 kr/hm

Anm: Avgifter för statliga arkivleveranser följer särskilt beslut från Riksarkivet
6. Övrigt (moms tillkommer)
Tidsbegränsat uppdrag åt förvaltning/bolag
Löpande arkivarieuppdrag åt förvaltning/bolag (abonnemangsavtal)
Tidsbegränsat uppdrag åt förvaltning/bolag med pågående abonnemangsavtal
Återsökning av material inom Uppdragsverksamhetens tjänst Mellanarkiv
Större bearbetningar, sammanställningar och kvalificerad reproduktion
Utredningsarbete - t ex kravställning, lösningsförslag

700 kr/timme 650 kr/timme
600 kr/timme 550 kr/timme
650 kr/timme 600 kr/timme
1200 kr/tillfälle
Ny avgift
900 kr/timme 800 kr/timme
1200 kr/timme

Avgifter för Stockholms stadsarkiv
Nytt pris

Tidigare pris

1.1. Upplysningar om arkivbestånd och arkivförhållanden

Ingen avgift

Ingen avgift

1.2. Upplysningar ur allmänna handlingar
Anm: Avser svar på förfrågningar som inte kräver mer omfattande efterforskningar.

Ingen avgift

Ingen avgift

225 kr

Oförändrad

125 kr

Oförändrad

4 kr/styck
4 kr/styck
2 kr/styck

Oförändrad
2 kr/styck
Oförändrad

8 kr/styck
16 kr/styck
32 kr/styck
64 kr/styck

Oförändrad
Ny avgift
Ny avgift
Ny avgift

150 kr/styck
150 kr/styck

Ny avgift
Ny avgift

Gäller fr o m 1 juli 2019
1. Upplysningar om och uppgifter ur handlingar som förvaras i Stockholms stadsarkiv

1.3. Övriga förfrågningar (ej moms)
Per påbörjad kvarts timmes arbetstid
Anm: Förfrågningar från myndigheter besvaras gratis, med undantag för forskningsuppdrag och
andra omfattande förfrågningar, för vilka faktureras 225 kr per påbörjad kvart. Med myndighet
likställs kommunala bolag och stiftelser i Stockholms stad.
2. Bevis, utdrag, avskrifter (ej moms)
3. Kopior (ej moms)
3.1 Enklare läsbar kvalité
A4
Utskrifter/digitala kopior
Vid självbetjäning:
Utskrifter/digitala kopior från Stadsarkivets eget ämbetsarkiv
Större format
A3 (motsvarar 2 st A4)
A2 (motsvarar 4 st A4)
A1 (motsvarar 8 st A4)
A0 (motsvarar 16 st A4)
3.2 Kvalificerad reproduktion
Skanning upp till A0/Foto
Utskrift, alla format

Anm: för avancerad reproduktion av känsligt material, för större mängd eller för särskilt hög kvalitet tillämpas individuell prissättning
4. Visningar av Stadsarkivet (moms tillkommer)
Måndag-fredag kl 9-17:
Övriga tider:

600 kr
1 200 kr

Oförändrad
Oförändrad

250 kr/hyllmeter
10 kr/st
2 500 kr
300 kr/hm

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

6. Övrigt (moms tillkommer)
Tidsbegränsat uppdrag åt förvaltning/bolag
Löpande arkivarieuppdrag åt förvaltning/bolag (abonnemangsavtal)
Tidsbegränsat uppdrag åt förvaltning/bolag med pågående abonnemangsavtal
Återsökning av material inom Uppdragsverksamhetens tjänst Mellanarkiv

700 kr/timme
600 kr/timme
650 kr/timme
1200 kr/tillfälle

650 kr/timme
550 kr/timme
600 kr/timme
Ny avgift

Större bearbetningar, sammanställningar och kvalificerad reproduktion
Utredningsarbete - t ex kravställning, lösningsförslag

900 kr/timme
1200 kr/timme

800 kr/timme
Oförändrad

Anm: Visningar för grupper av universitetsstuderande, skolelever och grupper från myndigheter är
avgiftsfri
5. Leveranser av arkiv och uthyrning av arkivutrymme (ej moms)
Pappershandlingar, inkl förvaring, vård och tillhandahållande vid normal efterfrågan, årlig kostnad
Kartor och ritningar, årlig kostnad
Mottagning - leveransadministration per leverans
Årlig leverans av pappershandlingar för inordning i befintligt arkiv, avgift per leverans
Anm: Avgifter för statliga arkivleveranser följer särskilt beslut från Riksarkivet

