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Angående slutbetänkandet Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker i huvudsak utredningens förslag med nedan kommentarer.
Utredningens förslag har nära samband med de förslag som lämnas i utredningens
huvudbetänkande (SOU 2020:55). Ekobrottsmyndigheten har därför i relevanta delar beaktat
även förslagen i huvudbetänkandet.
Avsnitt 7.3.4
Utredningen föreslår att en avgift för offentlighetsuttag ska tas ut med 125 kronor för den
tionde filen och med 5 kronor per fil därutöver.
Ekobrottsmyndigheten konstaterar att det vid myndigheten inte är ovanligt med begäran om
allmän handling i form av sammanställningar som kan tas fram med rutinbetonade åtgärder.
Trots att sådana sammanställningar kan omfatta ett mycket stort antal sidor skulle de i många
fall rymmas i en fil. Detsamma gäller vid ett elektroniskt tillhandahållande av exempelvis ett
förundersökningsprotokoll. Vid ett elektroniskt tillhandahållande skulle en sådan typ av
begäran inte, enligt utredningens förslag, resultera i någon avgift. Ekobrottsmyndighetens
bedömning är att den föreslagna avgiftsmodellen, tillsammans med förslagen i
huvudbetänkandet, kan leda till att begäran om allmän handling i kombination med begäran
om vidareutnyttjande ökar markant. Utredningen ger uttryck för att det är befogat att
motverka sådant som kan betraktas som ”okynnesbeställningar” (avsnitt 10.2.2). Med hänsyn
till det ovan sagda bör det därför enligt Ekobrottsmyndighetens uppfattning övervägas om
avgiftsmodellen i denna del kan utformas på annat sätt.
Med hänsyn till den problematik som utredningen belyser på sidan 121 vad gäller
möjligheterna till paketering av flera filer i till exempel ett så kallat zip-arkiv, kan det enligt
Ekobrottsmyndigheten också finnas skäl att definiera vad som ska anses utgöra en fil.
Avsnitt 7.3.6
Utredningen föreslår att en avgift till självkostnadspris ska tas ut för ett fysiskt
lagringsmedium som krävs för att tillhandahålla informationen i elektronisk form eller som
har efterfrågats särskilt.
En betydande del av de allmänna handlingar som begärs ut från Ekobrottsmyndigheten
innehåller stora mängder personuppgifter. Vid en begäran om allmän handling som görs
tillsammans med en begäran om vidareutnyttjande bedöms det därför i många fall bli aktuellt
att tillämpa den i huvudbetänkandet föreslagna regeln i 4 kap. 6 § lagen (2021:000) om öppna
data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag. Beroende
på mottagaren och möjligheterna att gentemot denne använda sig av tekniska skyddsåtgärder
vid tillhandahållande via e-post, kan det i vissa fall anses lämpligare att lämna ut
informationen på ett fysiskt lagringsmedium. Som enda exempel på när det enligt den
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föreslagna bestämmelsen kan anses krävas att informationen lämnas på ett lagringsmedium
anger utredningen det fall då aktuell fil är för stor för att skickas via e-post. Enligt
Ekobrottsmyndigheten bör det vara godtagbart att ta ut avgifter för ett fysiskt
lagringsmedium även när tillhandahållande via e-post anses olämpligt med hänsyn till
skyddet av personuppgifter.
Avsnitt 8.4.2
Ekobrottsmyndigheten delar utredningens uppfattning om att den nyligen införda
bestämmelsen i 6 kap. 1 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som ger en
myndighet möjlighet att begära förskottsbetalning vid utlämnande av allmän handling, ska
anses gälla även vid elektroniskt utlämnande. I annat fall bör lagstiftningen anpassas så att
bestämmelsen gäller även i sådana fall.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Jonatan Lindgren har
varit föredragande.
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