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Regeringskansliet
Infrastrukturdepartementet

Avgifter för information i elektronisk form
Er beteckning: I2021/03462
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Öppna data-utredningens
slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82).

Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att reglera avgiftsuttag även för elektronisk
information med syftet att det blir enhetligt för samtliga myndigheter.
Länsstyrelsen lämnar dock följande synpunkter för beaktande i fortsatt utredning.

Synpunkter
Länsstyrelsen ser positivt på att det nu föreslås en reglering av avgiftsuttag för
elektroniska handlingar.
Förslaget med en reglering där nio filer ska vara avgiftsfria, oberoende av antal
sidor dessa filer innehåller, riskerar medföra att arbetstiden för sekretessprövningar
kommer att öka ytterligare från en redan hög nivå. Med föreslagen ordning finns
därmed en uppenbar risk att myndigheter måste ägna mycket mer tid åt hantering
av utlämnanden, dessutom i vissa fall i onödan. Det finns nämligen en tydlig
tendens att när den enskilde förstår avgiften för sin begäran så preciseras begäran
till de handlingar som verkligen efterfrågas och handlingar i mindre omfattning och
ofta bara ut upp till den nivån där avgift ska börja tas ut.
Av nu gällande lagstiftning ska den som begär ut handlingar inte betala för vare sig
tiden för sekretessprövning eller för den tid tar för myndigheten att ta fram material
ur arkiv. Avgift får endast tas ut för själva kostnaden för kopian samt för tiden det
tar att göra kopian. I dagsläget avgör myndigheten på vilket sätt handlingar lämnas
ut, digitalt eller analogt, och utan att förta den enskilde rätten att begära ut
handlingar, utgör dock befintlig avgift om 2 kr/sida att den enskilde vid omfattande
material ändå har en anledning att begränsa sin begäran till de sidor den behöver.
Om den enskilde mot ingen eller en mycket liten kostnad kan begära ut stora
mängder handlingar kommer myndigheterna troligen belastas ännu mer av just
okynnesframställningar av omfattande filer med påföljande omfattande arbete med
sekretessprövningen.
Även om det på så sätt som utredningen anger inte kommer kunna krävas av
utlämnande myndighet att sammanfoga flera filer till en fil kan förslaget om avgift
per fil komma att få orimliga konsekvenser för den enskilde också åt det mer
betungande hållet, beroende på vilken typ av fil denne begär ut. Till exempel skulle
den som önskar granska en myndighets fakturor troligen behöva betala 5 kronor
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per faktura den vill granska, medan den som begär en omfattande utredning också
endast behöver betala 5 kronor för kanske hundratals sidor.
Mot ovanstående anser därför Länsstyrelsen att utredningen i sitt fortsatta arbete
ändå bör överväga om det kan finnas skäl att även för digitala handlingar ta ut en
avgift per sida istället för per fil.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med enhetschefen
Claire Melin som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

