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Svar på remiss av Öppna data-utredningens
slutbetänkande ”Avgifter för information i elektronisk
form” (SOU 2020:82)
Infrastrukturdepartementet har remitterat Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för
information i elektronisk form (SOU 2020:82) till Försvarets materielverk (FMV). Synpunkter ska
lämnas senast den 29 april 2021.

Remissvar
FMV besvarar remissen med nedan synpunkter:
Utredningen gör skillnad på offentlighetsuttag och begäran om information via öppna data-lagen, i
utredningen benämnt informationsuttag i övrigt. Allmänheten kan ha svårt att särskilja dessa, och
hur kostnader motiveras i det ena fallet men inte i det andra.
FMV ser en risk för att allmänheten uppfattar elektroniskt tillhandahållande efter begäran som
tvingande för en myndighet. Utifrån säkerhetsperspektiv måste viss information fortsättningsvis
skickas i pappersform. Kostnader förknippade med uttagen kan då bli dyrare i pappersform än i
elektroniskt form. Denna konsekvens bör utredas vidare.
Vidare är inte kostnadsuttagen och konsekvensen av hanteringen helt utredda. Allmänheten
kommer att förhålla sig till att man kan begära ut nio filer utan kostnad. Frågan är med vilken
frekvens man kan begära ut nio filer i taget och därvid få tillgång till större mängder material utan
kostnad. Även om uttaget är begränsat till nio filer så är antal sidor i filerna inte begränsade. Det
kan bli en betydande arbetsinsats för myndigheten att läsa och eventuellt maska uppgifter.
I de fall begäran om tillhandahållande berör FMV:s internationella samarbeten måste besked
inhämtas från andra länder. 40 dagar kan då vara en för begränsad period för att hinna få svar på
en förfrågan.
I den slutliga handläggningen har avdelningschef för Informationsförvaltning Elisabeth Östling,
rådgivare Eddie Lindqvist vid IT-staben, avdelningschef för Ekonomistab Controlling Niklas
Kallin samt verksamhetssamordnare Hillevi Elvhage vid Ledningsstaben deltagit. Hillevi Elvhage
har varit föredragande.
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Thomas Engevall
Chef Ledningsstaben

Sändlista
Infrastrukturdepartementet: i.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
i.esd.remisser@regeringskansliet.se.
Försvarsdepartementet: forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se med kopia till
anneli.soderberg@regeringskansliet.se
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