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Prislista för Örebro stadsarkiv
Beslutad av Kommunstyrelsen 22 januari 2013
Priser och villkor gäller externt och kommuninternt.
Undantag massmedia som erhåller papperskopior och digitala överföringar utan kostnad.

Kopior, utskrifter, avskrifter
Örebro kommuns allmänna handlingar hos stadsarkivet om annat inte uppges.
Momsfritt

Papper
Kopia/utskrift A4

5 sidor gratis, därefter 3 kr/sida
Fler än 5 sidor vid ett och samma tillfälle,
oavsett om beställningen gäller ett eller
fler ärenden.
Fler än 5 sidor där beställningen gäller ett
och samma ärende, men görs vid olika
tillfällen, eller av flera personer vid samma
tillfälle.

Utskrift A4 efter

30 kr första sidan, därefter 3 kr/sida

avfotografering
Volym där risk för skada vid kopiering
och skanning finns.
Skaderisk avgörs av arkivet.

Kopia/utskrift A4

4 kr/sida

Ej Örebro kommuns allmänna handlingar.
Självservice från externa databaser,
litteratur m.m. i stadsarkivets lokaler.

Kopia av betygsdokument

75 kr

Betygskatalog eller arkivex
med sammanställt betygsdokument
per elev finns arkiverat.
Alla uppgifter samlade i ett
betygsdokument

Avskrift av betygskatalog

175 kr

Sammanställt betygsdokument
per elev finns inte arkiverat.
Sökning i olika betygsdokument
krävs.

Registerutdrag betygssystem

75 kr

Sammanställning utan vidimation.
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Digitalt
Örebro kommuns allmänna handlingar hos stadsarkivet
Skanning och överföring
via e-post

5 sidor gratis,
därefter 3 kr/sida
Fler än 5 sidor vid ett och samma tillfälle,
oavsett om beställningen gäller ett eller
fler ärenden.
Fler än 5 sidor där beställningen gäller ett
och samma ärende, men görs vid olika
tillfällen, eller av flera personer vid samma
tillfälle.

Digital överföring efter
avfotografering

30 kr första sidan, därefter 3 kr/sida

Volym där risk för skada vid kopiering
och skanning finns.
Skaderisk avgörs av arkivet.

Egen utskrift eller nedladdning

Ingen användaravgift

utom stadsarkivets lokaler,
av bilder och dokument från
stadsarkivets hemsida.

Källa Örebro stadsarkiv ska alltid anges.

Ett ex av tryck där bild använts ska lämnas till
Örebro stadsarkiv.

Överföring av högupplöst bildfil
ur stadsarkivets databaser
Icke kommersiellt ändamål
Kommersiellt ändamål

100 kr/bild

800 kr/bild
Ej retuschering/bildbearbetning.
Priset gäller ett användningstillfälle
Källa Örebro stadsarkiv ska alltid anges.
Ett ex av tryck där bild använts ska lämnas
till Örebro stadsarkiv.

Ljudfiler

Kopiering hänvisas till Riksarkivet.
Stadsarkivet ansvarar för transport.

Tjänster
Momsfritt

Informationssökning
Örebro kommuns allmänna handlingar
förvarade hos stadsarkivet
Sekretesshandlingar hos stadsarkivet

30 min gratis,
därefter 125:-/påbörjad kvart
Gratis

Studiebesök
8.00 – 16.00
Efter 16.00

Ingen avgift
500 kr/tim
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Ordnande av ej godkända
1000:-/tim
leveranser inkomna till stadsarkivet
Örebro kommun internt

Vidimering
För vidimation krävs att originalhandling finns
hos stadsarkivet samt för betygsdokument
originalunderskrift av rektor/lärare

Inlån av arkivhandlingar från andra arkiv och myndigheter
Kunden debiteras kostnad för returporto.

Porto
Debiteras om mer än normalbrevsporto krävs.

Betalning
Kontant eller faktura
Vid fakturering måste organisationsnummer
eller personnummer uppges
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