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Principer vid tillgängliggörande av information för
vidareutnyttjande
Av dokumentet framgår att information ska tillgängliggöras i enlighet med
författningar och annan reglering, att det inte föreligger några upphovsrättsliga hinder
och att informationssäkerheten upprätthålls. Utifrån det perspektivet påverkar
principerna inte Bolagsverket direkt ur ett det juridiska perspektivet.
Här kommer dock en sammanställning av synpunkter kring de principer som skulle
kunna beröra de legala aspekterna.
2. Erbjud information avgiftsfritt
Bolagsverket är idag en avgiftsfinansierad myndighet och ska enligt förordningen
(2007:1110) med instruktion för Bolagsverket ta betalt för uppdragsverksamhet såsom
att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla
bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt
tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation. Enda undantaget från kravet
på avgift gäller elektroniskt tillhandahållande av viss typ av grunddata (angiven i
instruktionen) ur Bolagsverkets register till en statlig myndighet som inte är ett
affärsverk.
Då instruktionen är tydlig med ett ska-krav kan inte Bolagsverket fritt välja om de vill
ta betalt för att lämna ut data via tjänster som gäller exempelvis verkets
dokumentation. Om Bolagsverket vill tillgängliggöra data avgiftsfritt krävs en
författningsändring samt en annan modell för finansiering av myndigheten.
5. Tillgängliggör information efter användarnas behov

Bolagsverket är en registreringsmyndighet och har register där viss information ska
göras offentlig i enlighet med de olika associationsrättsliga regleringarna.
Informationen som ska tillgängliggöras är således lagstyrt.
Den information som Bolagsverket enligt lag ska offentliggöra består av bland annat
personuppgifter och därmed måste dataskyddsförordningen följas. Om Bolagsverket
behandlar insamlade personuppgifter för andra ändamål än de ursprungliga måste det
finnas en ändamålsbestämmelse som tillåter detta samt att övriga principer i
dataskyddsförordningen följs. I annat fall riskerar Bolagsverket att vitesföreläggas av
Datainspektionen.
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Om Bolagsverket vill tillgängliggöra data innehållande personuppgifter finns
möjligheten att avidentifiera, anonymisera etc. Det finns inga juridiska hinder för
detta utan snarare en fråga om resurser och finansiering för IT-utveckling.
6. Erbjud aktuell, komplett och uppdaterad information

Principen bygger även här på användarens behov och att informationen ska omfatta
så mycket som möjligt när det till exempel gäller detaljeringsgrad och omfång. Ur ett
juridiskt perspektiv så följer samma resonemang som ovan. Vad Bolagsverket ska
tillgängliggöra framgår av associationsrättsliga lagar.
Övrigt

Att använd öppna standardiserade licenser
Detta regleras inte via licenser utan via avtal idag.
Att beskriva och synliggöra information
Kanske ett arbete som i så fall behöver utföras av DCAT.
Principer för ökat vidareutnyttjande av information
Bolagsverket skulle önska ett förtydligande vilket förhållande de nya principerna har i
förhållande till de principer som beskrivs i ”Svenskt ramverk för digital samverkan
1.3”.
Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Föredragande har
varit verksjuristen Katarina Lind.

