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Betänkandet Avgifter för information i elektronisk form
(SOU 2020:82)
I2021/03462

Konkurrensverket tillstyrker det remitterade förslaget att enhetligt reglera de
statliga myndigheternas och affärsverkens uttag av avgifter för tillhandahållande
av information i elektronisk form. Konkurrensverket bedömer att förslagen är
motiverade, och har inte några synpunkter på grunderna för uttag av avgifter.
Konkurrensverket har inte någon invändning mot de modeller för bestämmande
av avgiften i ett enskilt fall utifrån antalet tillhandahållna filer och nedlagd arbetstid som föreslås i betänkandet. De föreslagna beloppen är baserade på den nu
gällande timkostnadsnormen i 17–18 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Denna
norm har dock gällt sedan april 2011 (SFS 2011:216), och det kan ifrågasättas om
den fortfarande är aktuell. Som utredningen lyfter fram behövs ytterligare statsfinansiella avvägningar för att närmare fastställa lämpliga belopp. Konkurrensverket anser att normen bör ses över i den fortsatta beredningen.
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I betänkandet föreslås vidare att särskilda beslut om avgifter för tillhandahållande
av information i elektronisk form ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Konkurrensverket anser att förslaget är väl motiverat. Det kan dock ifrågasättas
om inte särskilda beslut om avgifter för analoga handlingar också ska överklagas
i samma ordning till förvaltningsdomstol. Det kan uppfattas som ologiskt att
likartade beslut enligt samma förordning ska komma att prövas i olika ordningar.
Att låta samtliga avgiftsbeslut överklagas till förvaltningsdomstol leder även till
att Skatteverket inte längre får överpröva sina egna avgiftsbeslut, vilket enligt
Konkurrensverket är en mer trovärdig ordning än nuvarande från ett allmänt
förtroendeperspektiv. Med beaktande av att antalet överklaganden av beslut
gällande analoga handlingar hittills har varit mycket få, och den sakprövning som
överklagandeinstansen har att göra beskrivs vara relativt begränsad, kan inte
belastningen för förvaltningsdomstolarna antas bli annat än hanterbar.
I övrigt har Konkurrensverket inte några synpunkter på förslaget.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören. Föredragande har varit
Christian Blom.
Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Rikard Jermsten

Christian Blom

2 (2)

