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Remissvar
Öppna data-utredningens slutbetänkande
Avgifter för information i elektronisk form
(SOU 2020:82)
Föreningen Svenskt Näringsliv har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss SOU
2020:82. Det övergripande syftet med förslaget är att införa en enhetlig och förutsebar
reglering av avgifter för information som tillhandahålls i elektronisk form av myndigheter.
Svenskt Näringsliv välkomnar en sådan reglering. Tydliga och förutsebara regler kan
motverka att den avgift som fastställs i efterhand blir högre än vad beställaren hade räknat
med. Svenskt Näringsliv anser dock att det bör förtydligas att tillhandahållande ska ske så att
avgiftsuttag i första hand kan undvikas helt eller annars ske på sätt som leder till lägst avgift
för mottagaren.

Öppna data lagen
En begäran om information kommer i många fall att ske enligt Öppna data lagen. Svenskt
Näringsliv har med anledning av Öppna data-utredningens betänkande Information för
innovation (SOU 2020:55) erinrat om de många vinster som följer genom att främja
tillhandahållandet av data genererad från offentliga organ. Det kan stödja utvecklingen av
informationsmarknaden och stimulera innovation, samt bidra till transparens, demokrati och
öppenhet av den offentliga förvaltningen. Svenskt Näringsliv har också påpekat behovet för
Sverige att bli mycket bättre på att tillgängliggöra mer öppna data för att svenska företag inte
ska förlora konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. För detta krävs att myndigheter och
offentliga organ i första hand på eget initiativ gör information tillgänglig (jfr 2:1 Öppna data
lagen).
Kostnaden för att tillhandahålla information efter begäran, oavsett om det sker enligt Öppna
data lagen eller med stöd av annan författning, bör hållas så låg som möjligt.
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Avgiftsfritt i första hand
Höga eller godtyckliga avgifter för tillhandahållande av information i elektronisk form kan
minska tillgången till myndigheters information i elektronisk form. Höga eller godtyckliga
avgifter riskerar därmed att hindra såväl allmänhetens möjlighet till insyn i myndigheternas
verksamhet som för möjligheten att vidareutnyttja informationen i olika syften.
Utredningens förslag föreslår att avgift ska tas ut för det antal filer som tillhandahålls varav
avgiftsuttaget knyter an till den tionde filen. Utredningen har övervägt olika avgiftsmodeller
och kommit fram till att det i en digital miljö är lämpligast att utgå från antalet filer. Likväl kan
den föreslagna modellen leda till godtycklighet om en fil också kan välja att delas upp. För att
undvika risken för överuttag i det enskilda fallet bör det förtydligas att avgiftsuttag i första
hand ska undvikas helt och i andra hand att utlämnande ska ske på sätt som leder till lägst
avgift.
Det är med hänsyn till risken för godtycklig tillämpning också välkommet att det enligt
utredningens förslag ska gå att överpröva beslut om vidareutnyttjande.
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