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Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82) 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) välkomnar förslagen i betänkandet, eftersom 
de skulle leda till en enhetlighet och förutsebarhet i fråga om de avgifter som statliga 
myndigheter ska ta ut vid utlämnande av information i elektronisk form. CSN 
lämnar i övrigt följande synpunkter på förslagen.  
 
De föreslagna bestämmelserna i avgiftsförordningen skulle innebära att en 
myndighet är skyldig att ta ut avgift när myndigheten tillhandahåller information i 
elektronisk form efter en begäran. En konsekvens av detta kan bli att avgiftsuttag 
ska ske när en myndighet, efter en begäran, på grund av en författningsreglerad 
uppgiftsskyldighet lämnar information elektroniskt till organisationer som inte är 
statliga myndigheter. Detta skulle t.ex. kunna aktualiseras vid utlämnande – grundat 
på sådan uppgiftsskyldighet – till arbetslöshetskassor, kommunala myndigheter och 
riksdagens utskott. CSN anser att det kan finnas skäl att i det fortsatta 
lagstiftningsarbetet förtydliga hur regelverket är avsett att tillämpas vid dessa typer 
av elektroniska utlämnanden.   
 
Vidare förekommer det i vissa fall hos myndigheter framställningar om elektroniskt 
utlämnande som skulle kunna betecknas som stående begäranden. En sådan 
begäran kan innebära att myndigheten återkommande, t.ex. en gång per dag eller en 
gång per vecka, lämnar ut information elektroniskt på obestämd tid. I dessa fall kan 
det vara fråga om ett fåtal filer vid varje utlämningstillfälle, medan det blir fråga om 
ett större antal filer sett över en längre tidsperiod. Den utlämnande myndigheten ska 
enligt det föreslagna regelverket fastställa hur många filer som ska ligga till grund för 
avgiftsberäkningen, men det är inte givet hur antalet filer ska beräknas vid denna typ 
av begäran. I detta sammanhang kan det även noteras att myndigheten får besluta 
om undantag från bestämmelserna om avgiftsuttag om det finns särskilda skäl. Mot 
denna bakgrund kan det finnas anledning att i det fortsatta lagstiftningsarbetet 
klargöra hur avgiftsberäkningen ska ske i situationer av detta slag. 

http://www.csn.se/
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning 
av verksarkivarien Pontus Värmhed och verksjuristen Axel Söderholm. I arbetet 
med remissvaret har också huvudregistratorn Lena Sandgren och verksjuristen Ann 
Svensson deltagit.  
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Pontus Värmhed 
 
 
    Axel Söderholm 


