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HKV LEDS JUR, Nils Edvall ·
nils.edvall@.mil.se
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Försvarsmaktens remissvar angående slutbetänkandet
från Öppna data-utredningen·: Avgifter för information i
elektronisk form (SOV 2020:82)

Försvarsmaktens yttrande.·
Försvarsmakten har tidigare b�svarat huvudbetänkandet från Öppna data-·
utredningen,.Innovation genom information SOU 2020:-55. Försvarsmakten har
nu att yttra sig över Öppna data-utredningens slutbetänkande - Avgifter för
information i elektr:oniskform (SOU 2020:82). Försvarsmakten gör även i detta
yttrande gällande att förslaget riskerar att bli omotiverat kostnadsdrivande och
administrativt betungande och att direktivet borde ha irnplementerc/.tS på en
miniminivå. Enligt Försvarsmaktens mening är inte heller de kostnader förslaget
kan leda till för myndigheterna tillräckligt väl beskrivna.
Risk för höga kostnader till följd av valet att inte implementera på
minimi-nivå
Enligt förslaget ska myndigheter inte ha möjlighet att ta ut några avg1fter i det
fallet en begäran om utlämnande omfattar färre än tio frler. Om en begäran i
stället omfattar tio filer eller fler föreslås det däremot ett krav på att myndigheten
ska ta ut en avgift.
Enligt utredningen är det inte möjligt att hävda att det tillkommer �ågon ökad
kostnad för en myndighet att via e-post tillhandahålla en Word-fil som innehåller
100 sidor, jämfört med en som innehåller 20 sidor. Försvarsmakten ifrågasätter
denna slutsats då mängden sidor framstår som direkt avgörande för den tid
handläggningen av ett utlämnandeärende kommer att ta i anspråk.
(NED)
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Kravet på att ta ut avgifter för 'en beställning som omfattar fler än nio .filer kan
också komma· att utgöra en belastning för myndigheten. Försvarsmaktens
administrativa kostnader för fakturering av avgifter knutna till utlämnande av
allmänna handlingar uppskattas till mellan 500 och 700 kr.
Därtill u�förs maskning av säkei-hetsskäl ofta analogt, vilket innebär att materialet
skrivs ut, maskas och därefter skannas in igen. Detta innebär att resursförbruk
ningskostnaden också ur denna aspekt har en relation till hur omfattande material
det rör sig om.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan avstyrker Försvarsmakten :regleringen
kring hur avgifter ska tas ut då den förslagna modellen inte tar myndighetens
kostnad i beaktande vid bestämmande av avgiften. Försvarsmakten förordar i
stället en reglering som innebär att uttag av allmänna handlingar i elektroniskt
format avgiftsbeläggs på ett sätt som'står i proportion till det arbete och de
kostnader som måste läggas ner på att hantera en sådan begäran.
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Oklarheter. vad gäller konsekvensbeskrivningen
I avsnittet om finansiella konsekvense. r hänvisas till huvudbetänkandet. I
huvudbetänkandet anges det att avgifterna bör omfatta kostnader för att
reproducera, tillhandahålla och sprida information s.amt för avidentifiering av
personuppgifter och för att vidta åtgärder för att skydda konfidentiell.
affärsinformation 1. I det nu remitterade betänkandet anges det dock att kostnader
för att ta fram informationen och sekretesspröva den inte får ingå- i
avgiftsunderlaget2• ·Man har således gjort vissa andra bedömningar beträffande
vilka moment som ska ingå i avgiftsschablon�n. Mot bakgrund av detta blir det
svårt att bedöma de finansiella konsekvenserna av förslaget.
Avgiftsnivåns påverkan på informationssäkerheten
Försvarsmakten vidhåller sin ståndpunkt i remissyttrandet över huvudbetänkandet
vad gäller svårigheten att bedöma säkerhetsrisker vid tillgängliggörande av stora
mängder data i befintligt format. De nu föreslagna avgiftsnivåerna riskerar att
ytterligare förvärra problemet i den mån de leder till fler och mer omfattande
begäran om utlämnande av elektronisk information. Att handlägga dessa ärenden
under skyndsamhetskravet och utan möjlighet att ta ut ersättning för arbete som är
motiverat ur ett säkerhetsperspektiv gör problemet än större, detta särskilt
eftersom bedömningen kräver,god teknisk förståelse om metadata ska
tillhandahållas. Försvarsmakten vill särskilt poängtera riskerna med införa
incitament för att maska material digitalt och sedan tillhandahålla det i befintligt
format istället för att maska analogt alternativt maska digitalt och tillhandahålla i
annat, meta-datarensat, format.
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sou 2020:82 s. 76
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Mot bakgrund av vad som angetts ovan avstyrker Försvarsmakten förslaget.
I beredningen av detta ärende har informationssäkerhetsspecialist Hrafu Steiner
och senior controller Ann-Mari Ugras, deltagit.
Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Carin Bratt. l den slutliga
handläggningen har dessutom st. chef juridiska avdelningen Kerstin Bynander, tf.
sektionschef Helene Arango Magnusson deltagit och, som föredragande,
försvarsjurist Nils Edvall.
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