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"Avgifter för information i elektronisk form” (SOU 2020:82)
Sammanfattning
Ung Media Sverige delar i allt väsentligt utredningens bedömningar och tillstyrker förslagen,
med undantag för vid vilket antal filer som kostnad ska uppstå, hur undantag från fastställda
avgifter kan göras samt att kommuner och regioner undantas.

7.3.4 En schabloniserad avgift för offentlighetsuttag
I utredningens förslag om avgiftsnivåer skapas en stor förutsägbarhet genom en reglering
om kostnad per fil. Den förutsägbarheten är nödvändig för att göra det enkelt att förstå vilken
omfattning av uttag som leder till vilken typ av avgift. På så sätt kan tröskeln för normala
uttag sänkas mot idag, vilket vore bra.
Hur utredningen kommer fram till vilket antal filer som utgör ett normalt uttag är därmed
oklart. Det bör rimligen också skilja sig stort mellan vilken typ av handling som begärs ut och
där effekten kan bli att det för uttag hos olika myndigheter med olika typer av handlingar blir
möjligt att ta del av information avgiftsfritt i väldigt olika mån. För att undvika de värsta
konsekvenserna bör därför avgift tas ut först efter den tjugonde filen. Även om det omfattar
att det vid den tjugonde filen tas ut en dubbelt så stor avgift som utredningen föreslagit vid
den tionde.
8.2.2 Särskilda skäl för att frångå fastställda avgifter
Utredningens förslag som möjliggör myndigheter att i vissa fall frångå fastställda avgifter får
anses rimligt. Utredningen tar dock inte upp en situation där den som begär ut handlingar
kan exempelvis gå med på att få ut fler filer än som begärts i det fall att myndigheten på det
sättet behöver mindre tid för handläggning. Även i sådana fall bör undantag göras från
avgifter som annars enligt schablonen blivit väsentligt högre än den egentliga kostnaden för
myndigheten.
10.4 Den kommunala självstyrelsen
I utredningen framkommer att förslagen på standardiserade avgifter inte kommer direkt
beröra kommuner och regioner eftersom dessa inte omfattas av avgiftslagen utan får sitt
bemyndigande att ta ut avgifter genom kommunallagen. Även om utredningen framhåller att
många kommuner och regioner bygger sina lokala avgiftstaxor på avgiftslagen så faller den
stora fördelen med ett förutsägbart regelverk om en för stor del avviker. Det innebär risk för

förvirring över vilka regler som gäller och höjer tröskeln för att begära ut
handlingar. Kommuner och regioner bör därför omfattas av samma regelverk som för de
som omfattas av avgiftslagen.
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