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RIKSARKIVET       
        
 

AVGIFTER FÖR RIKSARKIVET FR.O.M. DEN 1 JULI 2013 
 
 
ALLMÄNT 
 
För specialarbeten och särskilt omfattande arbeten lämnas särskild offert. Som ett alternativ till 
nedan angivna avgifter finns även i övrigt möjlighet att lämna offert när förhållandena så kräver. 
 
Om särskilda skäl föreligger  får divisions- och avdelningschefer besluta om avvikelser från 
denna avgiftslista. 
 
Om lokal samverkan med andra myndigheter och organisationer förekommer på orten får 
respektive avdelningschef besluta om anpassning av avgifterna till aktuella nivåer. 
 
 
AVGIFTER 
 
 
1) Kurser i arkivkunskap och motsvarande  
 (Moms tillkommer) 
 
-  arkivkonferens (en dag)   2 600 kr/deltagare 
-    riktade specialkurser (en dag)  4 200 kr/deltagare  
                                        (två dagar)  7 900 kr/deltagare 
Information i form av forum, workshop o dyl  
(halv dag)       500 kr/deltagare 
 
 
Avgiften inkluderar luncher, kaffe samt arbetsmaterial. Avgiften förutsätter att lokal inom RA 
används. Om lokal hyrs in för ändamålet eller om externa föreläsare engageras kan avgiften 
behöva justeras. Rabatt kan ges när samma myndighet sänder flera deltagare. Dessa avgifter 
avser kurser som RA administrerar. Om RA-personal engageras enbart som lärare tas arvode ut 
enligt punkt 2). 
 
 
2) Konsultarvode och motsvarande  
 (Moms tillkommer) 
 
-    synnerligen kvalificerade handläggaruppgifter  1 300 kr/tim 
-   kvalificerade handläggaruppgifter   1 200 kr/tim 
-   normala handläggaruppgifter      900 kr/tim 
-   övriga uppgifter       750 kr/tim 
 
 
Här avses sådana uppgifter som ligger utanför RA:s rådgivningsskyldighet enligt instruktionen 
och andra förordningar. 
 
Eventuella rese- och traktamentskostnader tillkommer. 
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3) Leveranser av arkiv och uthyrning av arkivutrymme 
(Ej moms) 
 
Riktlinjer för ersättning för leveranser av arkiv från statliga myndigheter och enskilda samt 
uthyrning av arkivutrymme framgår av särskilt beslut.  
 
 
 
 
4) Bokbinderi och konserveringsverksamhet  
 (Moms tillkommer) 
 
a) bokbinderi, konservering, pappersanalyser mm 
 
Arbete debiteras i normala fall med 900 kr/tim. Material debiteras med inköpspris + 25%.  
 
 
 
b) Specialtillverkade arkivboxar 
 
För tillverkning av arkivboxar gäller följande nivåer beroende på materialåtgång. 
 
573 * 1 000 mm  110 kr 
1 030 * 1 000 mm 115 kr 
1 000 * 1 720 mm 135 kr 
1 000 * 2 060 mm 145 kr 
1 650 * 2 060 mm 170 kr 
 
Dessa nivåer utgår från boxtyper där färdiga ritningar finns. För specialboxar som kräver egen 
ritning lämnas pris enligt offert. 
 
 
 
5) Visningar/utbildning för grupper  
(Moms tillkommer) 
 
Per visning och grupp: under tjänstetid      600 kr 
                                  under icke tjänstetid (kvällar och helger) 1 200 kr 
 
Dessa avgifter gäller normalvisningar. Om visningen avviker i väsentlig omfattning när det 
exempelvis gäller omfattning eller förberedelsetid lämnas särskild offert.  
 
Undantagna från avgift är enklare myndighetsvisningar samt visningar för universitet och 
högskolor samt skolor.  
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6) Förfrågningar på arkivmaterial (Ej moms) 
 
Grunden för att ta ut en eftersökningsavgift framgår av Riksarkivets instruktion där det anges att 
vi inom ramen för full kostnadstäckning får ta ut avgift för undersökningsuppdrag som går 
utöver serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223). Denna lagtext lyder: ”Varje 
myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor 
som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är 
lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet.”  
Undersökningsuppdrag som ingår i serviceskyldigheten är alltså avgiftsfria, medan övriga 
undersökningsuppdrag är avgiftsbelagda. Avgiften för undersökningsuppdrag är 150 kr per 
påbörjade 15 minuter. 
 
Utifrån dessa formuleringar är följande ärenden från enskilda avgiftsfria: 
 
 Upplysningar om arkivbestånd och arkivförhållanden 
 Uppgifter ur arkivhandlingar som inte kräver mer omfattande efterforskning. Svar kan 

ges utifrån en given ingångspunkt i materialet och framtagande av ett enstaka 
kort/sida/paragraf eller liknande. Normalt görs kontroll av ingångspunkt samt hänvisat 
uppslag. Ingångpunkten måste stämma. 

 Förfrågningar av särskilt arkivvetenskapligt eller allmänt intresse eller när särskild 
handläggning krävs med hänsyn till våra regionala, nationella eller internationella 
kontakter. Här görs en bedömning från fall till fall. 

 
Följande ärenden från andra än enskilda är också avgiftsfria: Detta gäller dock inte ärenden som 
innebär mer omfattande eftersöknings- eller forskningsuppdrag. Sådana ärenden debiteras i 
enlighet med vad som fortsättningsvis framgår av denna lista. 
 
 Ärenden från statliga myndigheter  
 Ärenden från enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av lagen om 

överlämnande av handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (SFS 
1994:1383). 

 Ärenden från landsting och kommuner samt ambassader och utländska myndigheter 
rörande matrikelutdrag, släktutredningar och liknande. 

 Ärenden från Svenska kyrkan rörande begravningsväsendet och den kyrkoantikvariska 
ersättningen. 

 
 
Förfrågningar från enskilda arkivbildare som deponerat sina arkiv hos Riksarkivet är som regel 
avgiftsfria vad avser det egna arkivet. Respektive avdelningschef får besluta om avvikelser från 
detta med utgångspunkt från bl.a. deponentvillkor och omfattningen av förfrågningarna 
 
I de fall avgift ska tas ut ska följande beaktas: 
 
Avgift för eftersökning utgår med 150 kr per påbörjad kvart. Det som ska debiteras är arbetstid 
för: 
 

- identifiering, sökning och kopiering av olika slag av uppgifter t.ex. register, databaser, 
tryck, matriklar och givetvis arkivhandlingar samt 

- den arbetstid som går åt för att skriva svaret 
 

Den tid det tar att ta fram handlingar ur arkivmagasinet ska inte debiteras. 
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Mer tidskrävande eftersökningsuppdrag från enskilda kan som regel inte utföras om inte 
särskilda skäl föreligger. Här görs en bedömning från fall till fall. För sådana uppdrag hänvisas i 
stället till besök i våra forskarsalar. 
 
Dessa avgifter tillämpas även för mer omfattande eftersöknings- eller forskningsuppdrag från 
statliga myndigheter och motsvarande såsom historiska, medicinska, demografiska och liknande 
forskningsprojekt.  

 
Uppgifter om uttag och omfattning av dessa avgifter ska kommuniceras med beställaren innan 
arbetet påbörjas, om detta inte redan framgår av beställningen, som t.ex. är fallet för 
webbformulären.  
 
Vår sekretessprövning inklusive maskning görs avgiftsfritt. Kopior av maskat material som 
lämnas ut för läsning på plats är avgiftsfria, kopior som skickas till en beställare eller som 
forskaren får tillstånd att ta med sig debiteras enligt avgiftslistan.  
 
 
7) Bevis, utdrag, avskrifter samt utskrift från ljudbandsupptagningar  
(Ej moms) 
 
Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning är enligt 
avgiftsförordningen 125 kr per påbörjad fjärdedels timme. Samma avgift gäller för bestyrkta 
avskrifter som framställs enligt en särskild föreskrift. 
 
 
8) Kopior av ljud- och videoband, CD-audio, DVD-video etc.   
(Ej moms) 
 
Avgift för kopiering/digitalisering   100 kr per klipp samt 
      150 kr per 15 minuter 
För eventuellt arbete med kvalitetshöjning av bild eller ljud och  
redigeringsarbete tillkommer    1 200 kr/timme  
 
 
När databärare (t ex USB-minne) tillhandahålls debiteras inköpspris +25%  
       
 
 
9) Utskrift av upptagningar för ADB  
(Ej moms) 
 
Avgift för utskrift tas ut enligt 16 § avgiftsförordningen  Om beställningen om- 
(tillhandahållande på plats genom utskrift är dock avgiftsfritt) fattar 10 sidor eller mer 
      är avgiften 50 kr för de 
      första sidorna och 2 kr/ 
      sida därutöver.  
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10) Utlämnande av ADB-upptagningar i maskinläsbar form  
(Ej moms) 
 
Här avses sådant utlämnande som ligger utanför de krav som gäller enligt 
tryckfrihetsförordningen.  
 
Kopierings- och enkelt selekteringsarbetet   900 kr/timme 
 
Annan teknisk och informationsmässig bearbetning  1 200 kr/timme 
 
När databärare (t ex USB-minne) tillhandahålls debiteras inköpspris +25% 
 
 
 
11) Försäljning av register på ADB  
(Ej moms) 
 
ADB-registren kan vara av olika omfattning, innehåll och ingår ofta i system för sökning etc. 
Avgiften beslutas av den avdelning som ansvarar för produktion/försäljning. Avgiften fastställs 
efter samråd med administrativa divisionen. 
 
 
12) Reproduktion, skanning och fotografi  
(Ej moms) 
 
Stora delar av arkivmaterialet är för ömtåligt att kopieras på vanliga kopiatorer. Med 
utgångspunkt från materialets skick och form bestämmer varje avdelning om och i så fall hur 
materialet ska reproduceras.  
 
När databärare (extern hårddisk, USB-minne, CD/DVD) tillhandahålls debiteras 
inköpspris +25% 
 
Alla tjänster under denna punkt kan inte tillhandahållas vid alla avdelningar. 
 
Användaravgifter tas ut enligt Sveriges Fotografers Förbunds prislista (prisguide - arkivbilder). 
 
 
A) Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier på papper  
 
Med enkel kvalitet avses arbetskopior, krav på acceptabel läsbarhet, lågupplöst i gråskala (tiff) 
eller färg (jpeg). 
 
Avgiften inkluderar bildfångst och utskrift på papper eller tillhandahållande digitalt i PDF. För 
elektronisk överföring av kopian, se nedan. 
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-svart/vit utskrift eller PDF (flersidig PDF per inskannad sida) 
 

 
Original                             RA gör kopian Självbetjäning 
 
A4 och A3  4 kr/st  2 kr/st 
A2  20 kr/st  Finns ej f n  
A1  40 kr/st  Finns ej f n  
A0  80 kr/st  Finns ej f n  

 
För färgutskrift i A4 eller A3 tillkommer 1 kr per sida 
Bestyrkta kopior har samma pris. 
A0-kopior kan inte tillhandahållas vid alla avdelningar. 
 
Om hel volym skannas och volymen kan lägga ut på 
Riksarkivets hemsida    4 kr/uppslag 
 
       vid själv- 
       betjäning 
Ruta på mikrokort eller film A 4   10 kr/st 4 kr/st 
 
 
B) bildfångst  
    
- hög kvalitet (fotografisk kvalitet, underlag för tryckning, 
bildbearbetning och arbeten som utförs efter beställarens 
önskemål)     : 
     A 4 150 kr 
     A3 275 kr 
     A2 400 kr 
     A1 550 kr 
     A0 690 kr 
 
För efterbeställningar av tidigare digitaliserade bilder reduceras priset med 50 %. 
 
      
- utskrifter (matt fotopapper) 
     A5   70 kr 
     A4 130 kr 
     A3 200 kr 
     A2 375kr 
     A1 550 kr 
     A0 750 kr 
    Faksimil upp till A3 650 kr 
    Faksimil upp till A2 900 kr  
 

För utskrift på annat material enligt beställarens 
önskemål tillkommer extra kostnad enligt 
överenskommelse 
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C) fotografiska arbeten  
 
- fotografering digitalt och färgdia    250 kr/st 
- skanning från dia och glasplåtar (om kvalitén medger)  170 kr/st  
  
- särskilt krävande arbeten debiteras med    900 kr/timme 
 
Vid fotografering utanför RA:s eller landsarkivens lokaler tillkommer kostnader för arbetstid, 
traktamente, resor och eventuella övriga kostnader. Särskild offert lämnas. 
 
Vid fototjänster som RA köper externt debiteras ett tillägg på 25 % på kostnaden. 
     
 
D) elektronisk överföring 
 
För elektronisk överföring tillkommer: 
 
Via e-post av lågupplösta filer om högst 10 MB  utan kostnad 
 
Överföring via FTP-server till kund: 
- upp till högst 50 GB    50 kr 
- 50 – 100 GB                        100 kr 
 
 
E) mikrofilmarbeten 
 
Kopia på mikrofilm från RA:s bestånd   410 kr/film 
 
Laboratoriearbeten    750 kr/timme 
 
 
 
13) Utlån till externa utställningar  
(Moms tillkommer) 
 
Arbete debiteras i normala fall med 900 kr/tim. Eventuellt material debiteras med  
inköpspris + 25%.  
 
 
Vid mycket omfattande åtgärder lämnas särskilt kostnadsförslag. Dessa avgifter gäller ej för 
deponent som lånar eget material. 
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14) Heraldisk verksamhet  
(Moms tillkommer) 
 
- för yttrande enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar  
 gäller f n en avgift om    600 kr (ej moms) 
 
- för övriga uppdrag utgår en avgift per timme om  1 200  kr 
 
 
 
15) Publikationer, informationsmaterial, vykort m.m.  
(Moms tillkommer) 
 
Priset fastställs av respektive avdelning i samband med tryckning. 
 
 
16) Uthyrning av lokaler t ex sammanträdesrum,  
Undervisningslokaler etc. (Moms tillkommer)     
       
Marieberg: 
 
Föreläsningssal  Halv dag 1 500 kr Hel dag 3 000 kr 
 
Diplomatariet  Halv dag 2 000 kr Hel dag 4 000 kr 
 
Arninge:  Dagtid 200 kr/tim 16.00-19.30 1 500 kr 
                                                                                            I övrigt utom arbetstid: 600 kr/tim 
 
 
I övriga fall gäller ett riktmärke om 50 kr/kvm och dag. 
 
 
 
ÖVRIGT 
 
Uppdrag enligt denna avgiftslista som omfattar mindre än 100 kr krävs in via medsänt 
inbetalningskort alternativt att upplysning om att beloppet ska betalas in till vårt plusgirokonto 
lämnas i följebrev eller motsvarande. 
 
Beställningar från myndigheter som understiger 100 kr faktureras ej. 
 
Samtliga avgifter som tas upp i listan är angivna exklusive moms. Vissa varor/tjänster är 
befriade från moms. I listan har angivits i vilka fall moms ska läggas på avgiften. Även om 
tjänsten/varan skulle vara momspliktig så tas moms aldrig ut av statliga myndigheter.  
 
Ersättning för porto skall normalt tas ut. 
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Betalningsvillkor 
 
Kontant eller vid faktura 30 dagars kredit. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift (60 kr) utgår 
vid försenad betalning. Postförskott bör tillämpas vid större beställningar om större belopp till 
enskilda personer. Faktureringsavgift tas inte ut.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 


