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Remissvar, Öppna data-utredningens slutbetänkande
”Avgifter för information i elektronisk form” (SOU
2020:82)
Enligt KBs uppfattning är sambandet mellan förslaget till
avgiftsförordning och förslaget till lag om öppna data och
vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga
företag (Öppna data-lagen) inte uppenbart.
Som KB förstår det, föreslås avgiftsförordningen reglera alla uttag av
avgifter från myndigheter, inte bara för offentlighetsuttag. Avgifter för
digitalisering på begäran av enskilda av material som inte är allmänna
handlingar, t.ex. biblioteks samlingar (TF 2 kap 14 § 3.) omfattas också
av förslaget.
KB, är Sveriges nationalbibliotek. Samlingarna sträcker sig mer än
tusen år bakåt i tiden. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som
ges ut i Sverige – från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tvprogram och bilder. KB har också, personarkiv samt kart- och
bildsamlingar. Materialet får normalt bara tillhandahållas i KBs lokaler.
KBs samlingar har ett stort värde för hela samhället och för hela landet,
Allmänheten, inte bara forskare och privatpersoner, utan även
medieproducenter i form av bokförlag, musik- och filmproducenter
beställer reproduktioner i analog form, men framför allt i digitalt format
för utgivning. Viss forskning kräver också reproduktioner av mycket
hög kvalitet. Reproduktionstjänsten grundar sig på ett avtal med
beställaren och ingår enligt KB s uppfattning i bibliotekets uppdrag.
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Reproduktionerna ska för att kunna fylla sin funktion ha högsta tekniska
kvalitet. Detta kräver avancerad reproutrustning och mycket arbetstid
eftersom processerna av tekniska skäl och av bevarandeskäl inte alltid
går att automatisera, utan måste ske manuellt av konservatorer och
fotografer.
KB vill därför förvissa sig om att förslaget inte begränsar KBs
möjligheter att tillhandahålla denna service till allmänheten utan att KB
samtidigt har rätt till full kostnadstäckning för det arbetet.
KB vill också förvissa sig om att KB har rätt att ta ut avgifter enligt 6
kap. 2 och 3 §§ för information som omfattas av öppna datalagen.
De fasta avgifter som utredningen föreslår, passar för myndigheters
allmänna handlingar, men inte för materialet i biblioteks, arkiv och
museers samlingar.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Runeberg, efter
föredragning av verksjurist Mats Niklasson och verksarkivarie Jenny
Bäckström.
Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter.
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