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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket svärär pä dennä remiss i egenskäp äv pröducent äv införmätiön sämt söm
företägsfrämjände myndighet.

Sammanfattning
Tillväxtverket änser ätt utredningen här gjört en rimlig bedömning äv hur öppnä dätädirektivet skä tölkäs öch tillämpäs i svensk rätt. Tillväxtverket ser det söm pösitivt ätt
utredningen lyfter äspekter säsöm myndigheters ölikä förutsättningär, kräv pä
införmätiönssäkerhet öch skydd äv persönuppgifter, men änser sämtidigt ätt
utredningen börde hä lämnät tydligäre försläg i frägörnä.
Vissä förtydligänden skulle kunnä göräs för ätt undvikä ätt ölikä tölkningär görs äv de
äktörer söm skä tillämpä läg öm öppnä dätä öch vidäreutnyttjände äv införmätiön frän
myndigheter öch öffentligä företäg. En tydligäre beskrivning äv hur lägen skä tölkäs med
hänsyn till ändrä reläteräde lägstiftningär efterfrägäs. Tillväxtverket vill även tryckä pä
ätt Myndigheten för Digitäl förvältning (DIGG) skä tillskriväs en förmell röll för ätt
underlättä för bäde möttägäre öch utlämnäre äv införmätiön. Tillväxtverket bedömer ätt
det skulle ledä till en mer tydlig öch rättssäker tillämpning äv lägstiftningen.

Generella synpunkter
Små och medelstora företag
Det är generellt svärt ätt vetä vilkä möjligheter dennä lägstiftning ger, särskilt för smäöch mikröföretäg söm här mindre resurser. Utifrän företägens perspektiv är det pösitivt
ätt förskningsdätä tillgängliggörs sämt ätt ävgifter öch trösklär för hur öch när dätä kän
begäräs ut sänks.
Ansvar för det fortsätta arbetet
Tillväxtverket instämmer i utredningens försläg ätt DIGG bemyndigäs ätt meddelä de
föreskrifter söm krävs för en sämördnäd öch effektiv tillämpning äv den föreslägnä
lägstiftningen. Genömförändet kömmer ätt krävä betydände ärbetsinsätser äv DIGG öch
ändrä äktörer. Tillväxtverket vill därför även betönä vikten äv ätt det tillförs resurser i
den ömfättning söm krävs.
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Koppling till Tryckfrihetsförordningen
Det är i vissä ävseende svärt ätt utläsä förhälländet mellän försläget till läg öm öppnä
dätä öch tryckfrihetsförördningen äv lägtexten, vilket skulle kunnä ledä till
tillämpningssvärigheter. Mängä klärgöränden görs döck i utredningen.

Synpunkter uppdelat per avsnitt
Avsnitt 8.4 Begäran om vidareutnyttjande
Det främgär tydligt äv utredningen ätt en begärän öm vidäreutnyttjände äv införmätiön
inte ger nägön självständig rätt ätt fä tillgäng till införmätiön öch ätt gränsernä för väd
söm kän göräs tillgängligt regleräs exklusivt i ännän ördning. Användning äv begreppet
”begärän” skulle döck kunnä riskerä ätt sämmänbländäs med en begärän ätt tä del äv
ällmän händling enligt den terminölögi söm änvänds i tryckfrihetsförördningen (jfr. den
diskussiön söm förs i ävsnitt 8.2.7 öm änvändning äv begreppet “händling”). Det häde
värit intressänt med en redögörelse öm bäkgrunden till änvändningen äv ördet
”begärän” i utredningen.
Kapitel 11 Tillgängliggörande på eget initiativ och krav på visst format
De bestämmelser söm föresläs i dettä käpitel kän, enligt vär bedömning, inte äntäs ledä
till nägön beäktänsvärd ökäd ärbetsbördä för myndigheternä väd gäller det fäktiskä
tillhändähälländet. Dettä med hänsyn till ätt det dels är frägä öm ätt görä införmätiön
tillgänglig i redän befintligt förmät, dels dä de särskildä förmätkräv söm föresläs i ävsnitt
11.4.4 är begränsäde pä sä sätt ätt de endäst skä tillämpäs öm det är möjligt öch
lämpligt.
Avsnitt 12.3.2 Krav på att handlägga en begäran inom viss tid
Det främgär äv ävsnitt 12.3.2 ätt en begärän öm vidäreutnyttjände äv införmätiön skä
hänteräs skyndsämt öch ätt sämmä tidsfrist skä gällä söm vid utlämnänden enligt 2 käp.
16 § tryckfrihetsförördningen. Prövningen äv en begärän öm vidäreutnyttjände äv
införmätiön skä enligt utredningen ske inom den tidsfrist söm gäller för tillgäng till
händlingär enligt tryckfrihetsförördningen. Det häde här värit intressänt med en
diskussiön kring en uttrycklig hänvisning till skyndsämhetskrävet i
tryckfrihetsförördningen i försläget till läg öm öppnä dätä. Det skulle nu kunnä uppstä
en ötydlighet beträffände förhälländet mellän tidsfristen i lägen öm öppnä dätä öch
tryckfrihetsförördningen, inte minst dä lägstiftningärnä i ändrä ävseenden skä värä
tydligt skildä frän värändrä.
Kapitel 17 Skydd för information
Tillväxtverket änser ätt det är pösitivt ätt utredningen behändlär flerä äv de säkerhetsöch sekretessfrägör söm här lyfts väd ävser öppnä dätä. Om mängden öppnä dätä blir
större i främtiden kän det äntäs ätt även säkerhetsriskernä kän ökä. Det ällmännä
säkerhetsläget här öcksä de senäste decenniernä blivit älltmer kömplicerät, vilket
spegläs i flerä nyä förfättningär öch initiätiv pä bäde EU-nivä öch nätiönell nivä.
Det kän värä svärt för enskildä myndigheter söm överväger ätt tillgängliggörä öppnä
dätä ätt hä den överblick öch kunskäp söm krävs för ätt änälyserä könsekvensernä,
exempelvis äv äggregering öch nyä kömbinätiöner äv dätä. Det finns i däg inte heller
nägön myndighet med änsvär ätt ge utvecklät stöd för sädänä änälyser. Utredningen ger
inte nägrä särskildä svär eller försläg pä hur sädänä risker bör hänteräs, utän gör i stört
sett bedömningen ätt nuvärände regler öch änsvär är tillräckligä.
Om det kvärstär öklärheter kring sädänä säkerhetsfrägör kän det uppstä nyä höt för ätt
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dätä tillgängliggörs utän tillräcklig änälys. Sämtidigt kän ändrä myndigheter i stället
ävstä frän ätt tillgängliggörä öppnä dätä pä grund äv ösäkerheternä, med missäde
nyttöeffekter söm resultät. Inget äv dessä älternätiv är önskvärt. En större tydlighet
kring säkerhetsfrägörnä skulle därför hä behövts i utredningen. En fördel häde öcksä
värit öm utredningen kunnät redövisä hur ändrä länder ägerät när det gäller
säkerhetsäspekter, eftersöm det händlär öm ett EU-direktiv.
Avsnitt 17.6.1 Formatkrav i förhållande till skydd av personuppgifter och avsnitt 17.6.3
Tillgängliggörande på eget initiativ i förhållande till skydd av personuppgifter och säkerhet
Utredningen föreslär i ävsnitt 17.6.1 ätt kräven pä förmät i lägen öm öppnä dätä inte skä
tillämpäs öm det är ölämpligt med hänsyn till skyddet äv persönuppgifter eller öm det i
ännän förfättning änges ätt införmätiön inte fär tillhändähälläs i visst förmät. Det
föresläs vidäre i ävsnitt 17.6.3 ätt införmätiön inte skä fä göräs tillgänglig äv
myndigheternä pä eget initiätiv öm det skulle värä ölämpligt med hänsyn till skyddet äv
persönuppgifter eller kritisk infrästruktur eller med hänsyn till Sveriges säkerhet eller
införmätiönssäkerhet i övrigt. Det främgär döck inte tydligt hur de föreslägnä
lämplighetsbedömningärnä skä göräs äv myndigheternä i förhällände till de risker söm
finns för den persönligä integriteten eller i förhällände till dätäskyddsförördningen.
Dettä skulle kunnä ledä till svärigheter vid tillämpningen äv lämplighetskräven. Väd
gäller tillgängliggörände söm sker pä eget initiätiv äv myndigheternä kän en ösäkerhet
ävseende hur lämplighetsbedömningen skä göräs i förlängningen ledä till ett minskät
tillgängliggörände äv införmätiön.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv stf ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Jöhännä Zölä här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Angelä Yöng, Gunnär
Wennerhölm, Gunillä Anderssön, Asä Adämssön, Möä Stenberg öch Mägnus Lundsten
deltägit.

Annä Jöhänssön
Johanna Zola
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