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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. 

 

Vidareutnyttjande av information från den offentliga  
förvaltningen 
 

Enligt en lagrådsremiss den 22 januari 2015 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handling-

ar från den offentliga förvaltningen. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Anna Lindtorp, biträdd av kanslirådet Karina Aldén. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareut-

nyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, PSI-lagen. 

Lagen är avsedd att implementera Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande 

av information från den offentliga sektorn. De nu föreslagna ändring-

arna i PSI-lagen föranleds av ett direktiv, 2013/37/EU, om ändring av 

det angivna grunddirektivet. Lagrådsremissen innehåller därutöver 

vissa andra förslag till ändringar i PSI-lagen, vilka ska främja ett ökat 

vidareutnyttjande. 

 

Syftet med PSI-lagen är enligt 1 § första stycket att främja utveck-

lingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas 

användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen 

är inte avsedd att reglera myndigheternas tillhandahållande av hand-

lingar, utan är inriktad på vidareutnyttjandet. Med vidareutnyttjande 

avses i lagen en användning av handlingar för andra ändamål än det 

ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myn-

dighet (nuvarande 6 § andra stycket). 

 

I samband med tillkomsten av grunddirektivet diskuterades behovet 

av särskilda regler för implementeringen i Sverige. Den svenska in-

ställningen var inledningsvis att direktivet redan var genomfört i 

svensk rätt genom olika befintliga nationella bestämmelser. Euro-

peiska kommissionen gjorde dock i en formell underrättelse gällande 

att Sverige underlåtit att införa lagbestämmelser och vidta andra  

åtgärder med anledning av direktivet. Mot denna bakgrund föreslogs 

en särskild lag, som skulle ta sikte på vidareutnyttjande av handlingar 

och där det samtidigt ”tydliggörs att sådana bestämmelser är skilda 

från bestämmelser om tillhandahållande av handlingar och bestäm-

melser om när vidareutnyttjande är tillåtet” (prop. 2009/10:175 s. 133 

f.). Det konstaterades att begreppet vidareutnyttjande av handlingar i 

den mening som åsyftades i direktivet saknade motsvarighet i svensk 

rätt, och att huvudprincipen är att upprättade allmänna handlingar 

som finns hos myndigheter får användas fritt (a. prop. s. 138). 
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Allmänt kan därför sägas att PSI-lagen väsentligen inte påverkar  

övrig offentligrättslig eller privaträttslig reglering som kan ha bety-

delse för möjligheten att få tillgång till och vidareutnyttja myndig-

heternas handlingar. Det är svårt att exakt bedöma hur regleringen 

förhåller sig till rättsystemet i övrigt, och vilken räckvidd lagens be-

stämmelser faktiskt har (jfr SOU 2014:10 s. 43 f.).  

 

I lagrådsremissen föreslås nu justeringar av PSI-lagen, väsentligen 

föranledda av ändringsdirektivet.  Även omredigeringar föreslås. De 

grundläggande frågorna om lagstiftningens förhållande till rättsord-

ningen i stort är emellertid i huvudsak inte uppe till bedömning.  

Lagrådets möjligheter att lämna synpunkter med anledning av de 

aktuella förslagen är därför begränsade.  

 

För att inte den särskilda regleringen i PSI-lagen ska riskera att bidra 

till osäkerhet i vidare sammanhang är det emellertid, enligt Lagrådets 

mening, önskvärt att en bredare utvärdering av lagens förhållande till 

rättsordningen i övrigt kommer till stånd.  

 

1 § 

 

Bestämmelsen innehåller enligt rubriken en bestämning av lagens 

syfte m.m. Enligt första stycket är, som tidigare nämnts, syftet att 

främja utvecklingen av en informationsmarknad. Detta sker genom 

att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls 

av myndigheter. 

 

I paragrafens andra stycke i nuvarande lydelse upplyses om att  

lagen innehåller bestämmelser som avser att förhindra att myndig-

heter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som 

begränsar konkurrensen. Bestämmelsen föreslås något omformule-

rad, varvid anges (s. 37) att innehållet ska ses, inte som tidigare som 
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en beskrivning av lagens innehåll, utan i stället som en (ytterligare) 

angivelse av lagens syfte.   

 

Oavsett hur bestämmelsen i detta avseende bör uppfattas kan åter 

konstateras att huvudprincipen är att upprättade allmänna handlingar 

som finns hos myndigheter fritt kan vidareutnyttjas, och att en myn-

dighet inte kan fatta något beslut om att hindra utnyttjandet annat om 

det finns särskilt stöd för detta.  

 

När det i bestämmelsen sägs att lagen avser att förhindra att myn-

digheterna beslutar om vissa villkor för vidareutnyttjande synes detta, 

bortsett från bestämmelsen i 7 § om avgiftsuttag i samband med till-

handahållande av handlingar, närmast avse villkor för tillhandahål-

lande som sker i särskilda former, t.ex. digitalt, i form av prenumera-

tioner m.m. (jfr vad som anges under 10 § nedan). För att regleringen 

inte ska leda till missförstånd är det enligt Lagrådets mening önskvärt 

att detta tydliggörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet.   

 

Paragrafens tredje stycke innehåller en upplysningsbestämmelse om 

tillhandahållande av handlingar. Denna upplysning kan enligt Lagrå-

dets mening lämpligen samordnas med regleringen i 3-4 §§, och där-

för tas bort i 1 §. Se vidare nedan.  

 

2 § 

 

Bestämmelsen är enligt rubriceringen avsedd att utgöra en del av 

regleringen av tillämpningsområdet. I första stycket anges således att 

”lagen gäller för vidareutnyttjande av handlingar hos statliga och 

kommunala myndigheter.”  Emellertid är inte avsikten att det är myn-

dighetens egna vidareutnyttjanden som är det primära målet för reg-

leringen (se dock 9 §), utan i stället det vidareutnyttjande som en-

skilda kan ha önskemål om. 
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Mot denna bakgrund anser Lagrådet att det bör övervägas att ut-

forma bestämmelsen på följande sätt:  

Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som till-
handahålls av statliga och kommunala myndigheter. 
 

Motsvarande ändring bör då införas i paragrafens andra stycke. Även 

i nuvarande 12 § kan en motsvarande justering övervägas. 

 

3 § 

 

Paragrafen innehåller vissa avgränsningar av lagens tillämpningsom-

råde, där det nu föreslås vissa kompletteringar och omredigeringar. 

 

I vissa delar (första stycket punkterna 2-6) innebär bestämmelserna 

att handlingar som tillhandahålls i vissa situationer, som finns hos 

vissa institutioner eller som är av visst slag (datorprogram) inte är 

föremål för regleringen, dvs. vidareutnyttjande är i dessa fall inte re-

glerad i PSI-lagen. Lagrådet har inga synpunkter på den delen av 

paragrafen. 

 

Därutöver innehåller paragrafen (första stycket punkterna 1 och 7 

samt andra stycket) bestämmelser som närmast torde avse förtydli-

ganden i förhållande till annan reglering. Lagrådet ifrågasätter om det 

är lämpligt att den kategorin av bestämningar utformas som regler 

om undantag från lagens tillämpningsområde. Vad som närmare av-

setts torde vara (jämför utformningen av 4 §) att bestämmelserna i 

lagen inte ska påverka de regler som allmänt gäller om handlings-

sekretess, immaterialrättsligt skydd m.m.  

 

Att formulera dessa bestämmelser som regler om undantag från till-

lämpningsområdet kan också leda till inkonsekvenser i förhållande till 
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övrig reglering i lagen, jfr t.ex. det föreslagna undantaget i första 

stycket 7 med den tänkta regleringen i 14 § andra stycket.  

  

Lagrådet föreslår därför att de nu angivna bestämmelserna i paragra-

fens första stycke punkterna 1 och 7 samt andra stycket, liksom den 

tidigare nämnda upplysningen i första paragrafen tredje stycket, 

sammanförs med 4 § till en samlad paragraf som reglerar förhållan-

det till allmänna regler om tillhandahållande av handlingar, upphovs-

rätter och övriga immaterialrättigheter samt andra begränsningar till 

följd av regleringar eller myndighetsbeslut. 

 

4 § 

 

Se ovan under 3 §. 

 

5 § 

 

I bestämmelsen föreslås, under rubriken allmän princip, införd en 

regel om att vidareutnyttjande är tillåtet för handlingar som tillhanda-

hålls av myndigheter och som omfattas av lagen. 

 

Enligt remissen (s. 14 f.) är avsikten med förslaget i denna del att 

tydliggöra ändringsdirektivets allmänna princip om vidareutnyttjande. 

Direktivets princip kan enligt remissen jämföras med den svenska 

principen om att myndigheters handlingar får användas fritt när de 

har lämnats ut av myndigheten. Det konstateras att redan genom 

den senare principen får Sverige anses uppfylla regleringen i  

ändringsdirektivet. Enligt remissen bör det emellertid införas en tydli-

gare koppling mellan rätten till tillgång till och rätten att vidareutnyttja 

en handling. Detta ska fylla ett pedagogiskt – och klargörande - syfte.  
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Lagrådet ifrågasätter om en generell lagbestämmelse utformad på 

detta sätt är tillräckligt underbyggd. Utformningen kan ge intryck av 

att regeln ger stöd för ett vidareutnyttjande som går utöver vad som 

är tillåtet redan med befintlig reglering. Så synes emellertid inte vara 

avsikten. Innebörden är då närmast att ge uttryck för lagstiftarens 

positiva inställning till vidareutnyttjande, där sådan faktiskt är möjlig. 

Detta bör inte formuleras som en positiv rättsregel. I stället kan över-

vägas om den målsättning som uttrycks kan integreras med regle-

ringen i 1 § om lagens syfte. 

 

10 § 

 

I paragrafen regleras när en myndighet får bevilja någon en exklusiv 

rätt att vidareutnyttja handlingar. Enligt paragrafens nuvarande lydel-

se får en sådan rätt beviljas endast när det är nödvändigt för att till-

handahålla en tjänst av allmänt intresse. Enligt förslaget ska paragra-

fen kompletteras med bestämmelser som ska möjliggöra för arkiv, 

bibliotek och museer att bevilja någon en exklusiv rätt vid digitali-

sering av kulturresurser. 

 

Som nämnts ovan avses med ”vidareutnyttjande” användning av 

handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket 

handlingarna behandlas av en myndighet (se 6 §). Vidareutnyttjandet 

tar således sikte på vad den som fått ut en handling från en myndig-

het sedan gör med den. Bestämmelserna i 10 § första stycket ger 

därmed intryck av att en myndighet under vissa förutsättningar kan 

besluta att en viss person ska få ensamrätt att utnyttja handlingarna 

på visst sätt. Andra personer som begär att få ut de aktuella hand-

lingarna skulle därmed vara förhindrade att sedan använda dem på 

det sätt som omfattas av den exklusiva rätt som beviljats. 
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Om bestämmelserna ska förstås på detta sätt så föreskriver de såle-

des undantag från den grundläggande principen i svensk rätt om att 

myndigheters handlingar får användas fritt när de har lämnats ut av 

myndigheten. Om detta verkligen är avsikten förefaller dock vara 

oklart. Vid föredragningen har upplysts att bestämmelserna i första 

hand syftar till att möjliggöra att en myndighet ska kunna bevilja nå-

gon exklusivitet när det gäller det sätt på vilket handlingarna till-

handahålls, på så sätt att en viss mottagare ska kunna få ensamrätt 

att få ut handlingarna i viss form (t.ex. digitalt eller i form av en lö-

pande prenumeration).  

 

Bestämmelserna utgör ytterligare ett exempel på den oklarhet som 

gäller rörande förhållandet mellan PSI-lagen och andra delar av 

rättsordningen. I den fortsatta beredningen bör klargöras vad som är 

den avsedda innebörden och bestämmelserna ses över så att denna 

innebörd tydliggörs. 

 

De nytillkomna andra och tredje styckena i paragrafen reglerar möj-

ligheten att bevilja någon en exklusiv rätt vid digitalisering av kultur-

resurser. Dessa bestämmelser ska gälla både kulturresurser i form 

av handlingar och kulturresurser som blir till handlingar när de digita-

liseras, t.ex. när konstföremål fotograferas (se remissen s. 33 och 

40). En förutsättning för att lagen överhuvudtaget ska vara tillämplig i 

det sistnämnda fallet är att handlingarna (t.ex. fotografierna) kommer 

att tillhöra myndigheten och inte fotografen (jfr 1 och 2 §§). Även vid 

digitalisering uppkommer därmed samma fråga som den ovan disku-

terade. Det bör således även här klargöras om bestämmelserna av-

ser exklusivitet när det gäller vidareutnyttjandet eller endast när det 

gäller formerna för tillhandahållandet. 
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14 § 

 

I paragrafen finns bestämmelser om beslut. Av första stycket följer att 

en myndighet på begäran ska lämna ett skriftligt beslut, om vidareut-

nyttjandet har förenats med villkor eller om en begäran om vidareut-

nyttjande har avslagits. Sådana beslut ska innehålla de skäl som har 

bestämt utgången i ärendet. Som tidigare nämnts används begrep-

pet vidareutnyttjande i betydelsen ”användning av handlingar för 

andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna 

behandlas av en myndighet”.  

 

Den aktuella lagen ska inte i något hänseende reglera rätten att få 

tillgång till handlingar. Paragrafen ska därför inte heller tillämpas vid 

ställningstaganden som avser rätten att få tillgång till handlingar. I de 

fall den frågan aktualiseras ska beslut fattas och överklagas i den 

ordning som anges i den reglering som styr utlämnandet, t.ex. tryck-

frihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

 

Begränsningar i rätten att använda handlingar som kan följa av  

annan lag, t.ex. förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen,  

ska också prövas i den ordning som gäller enligt den lagen.   

 

Med hänsyn till den redan gällande svenska principen om att myn-

digheters handlingar får användas fritt när de har lämnats ut av myn-

digheten, framstår det som oklart när sådana beslut som nämns i 

den aktuella paragrafen kan aktualiseras och vilka villkor det skulle 

kunna vara aktuellt att meddela med tillämpning av lagen. Eftersom 

den nu aktuella bestämmelsen inte gäller frågan om myndighetens 

skyldighet att lämna ut handlingar kan det också sättas i fråga hur 

den förhåller sig till 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordning-

en. Där stadgas att en myndighet får efterforska vem som begär ut 

en allmän handling och vilket syfte som han eller hon har med sin 
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begäran, bara i den utsträckning som behövs för att myndigheten ska 

kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut. 

 

Det framstår som om bestämmelsen främst avser att träffa fall när 

myndigheten avslår en begäran om att få en handling i en viss form 

som möjliggör vidareutnyttjande, t.ex. digital form. Vid föredragning-

en har också upplysts att bestämmelsen avser att träffa fall då en 

myndighet avslår en begäran om att få prenumerera på vissa hand-

lingar som tillhandahålls av en myndighet.  

 

Mot den angivna bakgrunden bör bestämmelsen formuleras om.  

 

Om ett beslut enligt första stycket grundas på att ett vidareutnyttjan-

de skulle inkräkta på tredje mans rätt enligt lagen (1960:729) om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska myndigheten, enligt 

andra stycket, i beslutet ange vem som är rättighetshavare, om 

denne är känd, eller vilken licensgivare som myndigheten har fått 

informationen från.  

 

Bestämmelsen motsvarar artikel 4.3 i direktivet. Där anges att den 

myndighet som avslår en begäran om vidareutnyttjande på den 

grunden att tredje man innehar immateriella rättigheter, ska lämna en 

hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinneha-

vare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken myndig-

heten har erhållit det aktuella materialet. 

 

När en myndighet tillhandahåller en handling ankommer det på mot-

tagaren av handlingen att använda den med de begränsningar som 

följer av exempelvis lagen om upphovsrätt till litterära och konstnär-

liga verk. Mot den bakgrunden och med beaktande av bestämmelsen 

i 2 kap. 14 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen är det oklart när 
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en myndighet med hänvisning till att tredje man innehar immateriella 

rättigheter kan komma att avslå en begäran om vidareutnyttjande.  

 

Det kan också ifrågasättas om det är lämpligt att en myndighet, och i 

förlängningen allmän förvaltningsdomstol, i beslut ska ta ställning till 

om den som får del av en handling kommer att använda den på ett 

sätt som innebär ett förfogande som inkräktar på tredje mans upp-

hovsrätt och dessutom pröva vem eller vilka som är rättsinnehavare.  

Det framstår vidare som oklart om direktivet verkligen innefattar ett 

åläggande för medlemsstaterna att införa en skyldighet för myndig-

heter att i själva beslutet hänvisa till rättighetshavare eller licensgi-

vare. 

 

Frågan om i vilka situationer som avslag på den angivna grunden 

kan aktualiseras bör övervägas och belysas ytterligare i det fortsatta 

lagstiftningsarbetet. I det sammanhanget finns också skäl att ytterli-

gare överväga hur myndighetens skyldighet att hänvisa till rättighets-

havare eller licensgivare kan utformas. 

 

 

 

 

          

 

    

 


