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Remiss av Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för
information i elektronisk form” (SOU 2020:82)
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) lämnar följande synpunkter på promemorian.
Vid offentlighetsuttag bestämmer Inspektionen för strategiska produkter i dagsläget
avgifter baserat på de schabloner som föreskrivs i 15 och 16 §§ avgiftsförordningen
(1992:191) oavsett om utlämnandet sker i fysisk eller elektronisk form, i det senare fallet
analogt vid tillämpningen av 4 § 8 samma förordning. I praktiken har det visat sig tydligt att
en avgift baserad på sidantal resulterar i mer precisa begäran och att personer i lägre grad
lämnar in okynnesbeställningar av allmänna handlingar. Att okynnesbeställningar kan
förekomma har belysts av utredningen (s. 165). Vidare har utredningen argumenterat mot
att avgiftsfrihet bör råda, då det kan antas leda till att antalet förfrågningar ökar vilket kan
innebära stora konsekvenser för myndigheternas förmåga att bedriva sin kärnverksamhet
(s. 103).
Utredningens förslag knyter avgifter till antal filer som begärs utlämnade och att ett
offentlighetsuttag till den tionde filen är avgiftsfritt. Varje fil kan innehålla en stor mängd
information, ofta är denna information inordnad på sådant sätt att sidantal går att utläsa.
Det finns således en uppenbar risk att detta kan resultera i fler okynnesbeställningar då mer
information kommer att vara kostnadsfri.
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Handlingar vid ISP omfattas i regel av sekretess, det rör sig i huvudsak om sekretess enligt
15 kap. 1 §, 15 kap. 2 § och 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid
handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling sker därmed en
omfattande prövning av vilka delar av handlingen som kan lämnas ut och denna
arbetsinsats påverkas av handlingens sidantal. Det är sannolikt att utredningens förslag
därmed kommer ta mer resurser i anspråk för sekretessprövning och maskning för sådana
myndigheter, som ISP, som till stor del hanterar handlingar som omfattas av sekretess.
Detta är inte tillräckligt belysts i utredningens konsekvensbedömning.
Tobias Bergkvist
Stf. generaldirektör
Stf. generaldirektören Tobias Bergkvist har beslutat detta remissvar. Verksjuristen Simret
Goitom har varit föredragande.

