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Remiss av SOU 2020:82 Avgifter för information i
elektronisk form
SMHI har tagit del av ovanstående remiss och har följande synpunkter.
SMHI instämmer i att en myndighet kan identifiera handlingen, oavsett om den är ett
pappersdokument eller information som är lagrad i ett digitalt format. En sökande
måste med viss tydlighet ange vilken information som han eller hon vill att en
myndighet ska tillhandahålla. En betydande arbetsinsats att ta fram viss information
kan påverka tidpunkten för tillhandahållandet. (från avsnitt 4.3.1).
SMHI instämmer i att färdiga elektroniska handlingar och protokoll i digitalt format
kan tas fram vid en begäran. Även potentiella handlingar ska kunna sammanställas
och lämnas vid eventuella förfrågan (från avsnitt 4.3.2).
SMHI instämmer i att en myndighet inte är skyldig att framställa ”ny” information av
datamängder vilket innebär att informationen som efterfrågas ska finnas förvarad vid
myndigheten vid tidpunkten för begäran (från avsnitt 4.3.3).
SMHI instämmer i att sekretessprövningen är utgångspunkten i verksamheten. Därför
ska en myndighet aktivt vidta åtgärder i sekretessprövningar och klassificeringar av
känsliga data (från avsitt 4.3.4).
SMHI instämmer i att en myndighet inte har någon skyldighet att bearbeta formatet
eller använda ett visst distributionssätt (från avsnitt 4.4.5).
SMHI instämmer i att en myndighet ska kunna bestämma storleken på avgiften för
täckning av myndighetens kostnader, ”enligt utformningen av 2 kap. 16§ i
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tryckfrihetsförordningen, att låta myndigheter själva bestämma storleken på avgiften
på sätt som 4§ 8 avgiftsförordningen tillåter när informationen tillhandhålls som ett
offentlighetsuttag” (från avsnitt 5.4.2, sida 82).

Generaldirektör Håkan Wirtén har beslutat i detta ärende som beretts av
Amir Mirbashiri med medverkan av Lisa Hammar, Geir Varlid och
Josephine Wilsson. Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga
handläggningen.

För SMHI

Håkan Wirtén
Generaldirektör
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