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Remiss: Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av 
allmän handling (Ds 2017:37) 
Ju2017/05005/L6 

 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 

rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 

docenterna Bengt Lundell, Vilhelm Persson och Henrik Wenander. Universitetets 

juridiska enhet har gett synpunkter inför yttrandet. 
 

I promemorian föreslås vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen. En regel om 

överklagande av beslut om avgifter  för utlämnande av handlingar i elektronisk 

form föreslås också. 

 

Offentlighetsprincipen är en hörnsten i det svenska statsskicket. Utvecklingen i 

samhället har lett till ett ökat utnyttjande av principen och ibland till ett missbruk 

av möjligheten att begära ut allmänna handlingar. Detta leder ibland till stora 

problem för myndigheterna. I den praktiska erfarenheten från Lunds universitet 

finns exempel på individer som begär ut allmänna handling i en omfattning och på 

ett sätt som ger upphov till en mycket stor arbetsbörda för verksamheten. Det kan 

ifrågasättas om syftet i samtliga dessa fall verkligen är att ta del av handlingarna. 

Fakultetsstyrelsen bedömer mot att de problem som den nuvarande regleringen 

medför är mer beaktansvärda än utredaren ger uttryck för. Utredaren anser att det 

redan idag finns ett flertal åtgärder som myndigheterna kan vidta för att effektivt 

hantera de aktuella situationerna. Utredarens förslag kunde gått längre utan att 

allvarligt inskränka offentlighetsprincipen. Exempelvis hade det varit värdefullt 

med en djupare analys av kravet på precisering av begäran om utlämnande av 

handlingar mot bakgrund av RÅ 1992 ref. 15. Utredningen kunde härutöver även 

ha diskuterat mindre ändringar i tryckfrihetsförordningen. 

  

Vad gäller överklagande föreslås ändringar i 23 § avgiftsförordningen (1992:191). 

Dels föreslås att den sökande även vid elektroniskt utlämnande ska behöva begära 

ett särskilt avgiftsbeslut, vilket sedan kan överklagas till Skatteverket. Dels föreslås 

en ändring för att ”förtydliga” att betalning krävs före ett överklagande. 

Fakultetsstyrelsen välkomnar ambitionen att skapa mer enhetlig reglering avseende 

elektroniskt material och papperskopior. Emellertid väcker de nuvarande 

bestämmelserna om överklagande komplexa frågor i förhållande till europarätten 
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(se vidare Vilhelm Persson: Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets 

skydd för enskildas intressen, i: Mats Tjernberg – Pernilla Rendahl – Henrik 

Wenander, red.: Festskrift till Christina Moëll, Lund 2017, s. 349–364 

[återpubliceras i Förvaltningsrättslig tidskrift 2017 s. 619–635]). Det kan 

ifrågasättas om både förbudet mot överklagande till domstol och kravet på 

betalning före överklagande är förenliga med europarättsliga krav på rätt till 

domstolsprövning. Därför krävs betydligt mer djupgående rättslig analys än den 

som presenteras i promemorian. Därvid bör övervägas om möjligheterna till 

domstolsprövning ska utvidgas snarare än begränsas. 

 

Promemorian föreslår en ny paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (6 kap. 

1 a §). Syftet med paragrafen är att tydligt medge att myndigheten kan ta ut 

förhandsbetalning i särskilda fall. Det kan ifrågasättas om denna rätt inte delvis 

redan finns till exempel genom att handlingar normalt skickas mot postförskott. 

Fakultetsstyrelsen anser dock att det kan finnas ett behov att tydliggöra att 

förhandsbetalning kan begäras av myndigheten. Promemorians förslag innebär att 

myndigheten kan besluta om förhandsbetalning om det föreligger särskilda skäl. 

Den föreslagna formuleringen leder till en risk att regeln används för att peka ut 

obekväma användare av offentlighetsprincipen. Utredningens förslag är olämpligt 

eftersom det enligt fakultetsstyrelsens uppfattning kan komma att tillämpas i strid 

med reglerna om objektivitet och likabehandling i regeringsformen. Andra 

meningen i paragrafen bör i stället lyda: ”Myndigheten får besluta att en sådan 

avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.” Det 

betyder att myndigheten kan besluta att förhandsbetalning av avgifter kan tas ut 

lika för alla.  

 

Promemorian framhåller att en del frågor förtjänar ytterligare utredning, nämligen 

enhetlig reglering av avgiftsuttag för elektroniska kopior, höjning av taxan för 

papperskopior och myndigheters skyldighet att driva in fordringar som avser 

avgifter för kopior. Fakultetsstyrelsen håller med om att dessa frågor bör utredas 

vidare. En sådan utredning kan med fördel i ett bredare perspektiv se över frågor 

som rör offentlighetsprincipens tillämpning i förhållande till myndigheternas allt 

mer digitaliserade dokumenthantering. Bestämmelserna bör också ses över i ljuset 

av den förändrade myndighetsstrukturen där det är alltmera ovanligt med små 

myndigheter. I stället är de ersatta av stora så kallade enmyndigheter. 

 

Slutligen ges i promemorian bland annat följande rekommendation: ”Överväg om 

det finns anledning att ta betalt för kopior av allmänna handlingar utifrån vilket 

arbete som beställningen faktiskt medför. Så kan vara fallet om någon begär ut 

handlingar i  sådan  omfattning  att  beställningen inte kan hanteras inom ordinarie 

arbetstid eller om extrapersonal måste anställas. Skriv tjänsteanteckningar i sådant 

fall och tillämpa undantagsregeln i avgiftsförordningen.” Om avsikten är att detta 

uttalande ska ligga till grund för rekommendationer till myndigheter behöver  det 

tydliggöras hur detta förhåller sig till förbudet mot att ta ut avgifter för själva 

framtagandet av handlingarna. 
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