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• Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga 
sektorn.

• Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 
förvaltningen (PSI-lagen).

• Direktiv 2013/37/EU om ändring av direktiv om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn.

• Prop. 2014/15:79 med förslag till lag om ändring i lagen (2010:566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

• Kommissionens förslag COM 2018 (234) om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn (omarbetning).

• Ett omarbetat PSI-direktiv, juni 2019.

PSI-direktivet – lite historik
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• Minimidirektiv, med grundläggande harmoniserande regler om villkor för 
vidareutnyttjande, t.ex. avgifter, icke-diskriminering, öppenhet och insyn.  

• Utvecklingen mot ett informations- och kunskapssamhälle påverkar livet 
för alla medborgare i gemenskapen.

• Digitalt innehåll spelar en viktig roll i denna utveckling. Den offentliga 
sektorn samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd 
information inom många verksamhetsområden.

• Det behövs en allmän ram för villkoren för vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga sektorn.
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Generellt om PSI-direktivet



• Syftet är bl.a. att anpassa direktivet till den digitala utvecklingen, främja 
digital innovation och bidra till att stärka EU:s dataekonomi.

• Förslaget grundas på en studie som kommissionen låtit genomföra för att 
undersöka dels hur direktivet fungerar, dels vilka ytterligare åtgärder som 
behövs för att uppnå direktivets syfte (översyn av direktivet enligt art. 13).

Varför en omarbetning av PSI-direktivet?
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1. Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa 
offentliga företag.

2. Avgiftsfrihet som huvudprincip.
3. Möjliggör tillgång till dynamiska data (realtidsdata, via API).
4. Stödjer tillgång till forskningsdata. 
5. Begränsar s.k. exklusiva avtal.
6. Krav att tillgängliggöra värdefulla datamängder.

Men, direktivet bygger fortfarande på medlemsstaternas 
nationella regler om tillgång till handlingar och information.
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Vilka större ändringar innebär det nya PSI-direktivet?



• Offentliga företag i sektorer såsom energi, 
vatten, trafik och transport.

• PSI-direktivet gäller i begränsad omfattning 
och bara om företaget själv väljer att 
tillgängliggöra uppgifter.

Ett utvidgat tillämpningsområde (art. 1. b)
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• Huvudprincipen säger att vidareutnyttjande 
ska vara avgiftsfritt.

• Undantag får göras för att täcka 
marginalkostnader.

• Ytterligare undantag för myndigheter som 
är skyldiga att generera intäkter samt 
bibliotek, museer, arkiv och offentliga 
företag.

Avgiftsfrihet (art. 6)
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• Myndigheter ska göra dynamiska data 
tillgängliga för vidareutnyttjande 
omedelbart efter insamlingen genom 
lämpliga API:er och i förekommande fall 
som en bulknedladdning.

• Om oproportionerliga ansträngningar kan 
viss tidsrymd ges och tekniska 
begränsningar införas.

Dynamiska data (art. 5.5)
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• Medlemsstaterna ska anta nationella 
strategier som stödjer tillgången till öppen 
forskningsdata.

• Det införs en skyldighet att tillgängliggöra 
vissa avtal online som begränsar 
möjligheterna att vidareutnyttja handlingar.

Forskningsdata och exklusiva avtal 
(art. 10 och 12)
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• Dataset ska tillgängliggöras avgiftsfritt, 
vara maskinläsbara, tillhandahållas via 
lämpliga API:er och kunna laddas ned i 
bulk.

• Två års omställningstid för myndigheter 
med krav att generera intäkter.

• Offentliga företag omfattas av kravet, dock 
undantag om det finns risk för snedvriden 
konkurrens. 

Värdefulla datamängder (art. 13 och 14)
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• Vilka dataset som kommer att omfattas ska 
fastställas i en genomförandeakt.

• Geospatiala data
• Jordobservation och miljö
• Meteorologiska data
• Statistik
• Företag och företagsägande
• Rörlighet (transport)

Kategorier av värdefulla dataset

Finansdepartementet 11



• Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt om drygt 
två år.

• Kommittédirektiv för statlig utredning har beslutats 
(Dir. 2019:20).

• Lantmäteriet har fått i uppdrag att analysera 
budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra 
värdefulla datamängder.

• Kommissionen upprättar en kommitté för arbetet 
med konsekvensanalys och identifiering av 
värdefulla datamängder.

Vad händer nu?
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Tack!
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