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Yttrande över Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för
information i elektronisk form” (SOU 2020:82)
Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tillstyrker i huvudsak det förslag som lämnas i
slutbetänkandet av Öppna data-utredningen, ”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU
2020:82). HaV vill dock kommentera de särskilda bemyndiganden som vissa myndigheter har att
ta ut en avgift för nyttjande av information.

Havs- och vattenmyndighetens inställning
Redan 2014 noterade HaV i avrapporteringen av regeringsuppdraget ”Vidareutnyttjande av
handlingar från den offentliga förvaltningen” (Dnr 1-14) ett antal hinder för vidareutnyttjande. De
kommer ur villkor som i dag finns för många av de datamängder från andra myndigheter och som
miljöarbetet är beroende av. Dessa hinder för vidareutnyttjande följer med i varje efterkommande
led. Speciellt lyftes kommersiella villkor och dagens hantering av försvarssekretess fram som
hinder för vidareutnyttjande.
HaV föreslog i den avrapporteringen vidare:
”Datamängder som kan sägas utgöra grundinformation för svenskt miljöarbete har i många fall
begränsningar i vidareutnyttjandet av olika skäl. Havs- och vattenmyndigheten anser att de
författningsmässiga och finansiella hinder som i dag förhindrar vidareutnyttjande av offentlig data
bör undanröjas. Alla offentliga data bör vara fria och tillgängliga för vidareutnyttjande utom de
som omfattas av sekretess. Åtminstone borde en uppsättning av grundinformation för
miljöarbetet pekas ut som öppna data för att minimera hinder i tillgänglighet och
vidareutnyttjande.”
HaV konstaterar att dessa noteringar fortfarande är relevanta och att problemen kvarstår.
Vi ser gärna att regeringen ger särskild kostnadsersättning för de myndigheter, till exempel
Lantmäteriet och Sjöfartsverket, som kan få intäktsbortfall om avgifterna slopas helt.
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Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Thomas Klein efter föredragning av
verksamhetsutvecklaren Elisabet Thompson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även
verksjuristen Lisemoe Casselblad, och gis-strategen Bernt Rane, medverkat.
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