
REGERINGSRÄ TTEN Mål nr 4123-07
Bilaga till protokoll

Meddelat prövningstillstånd

Målgruppimåltyp
2801

Saken
Rätt att ta del av allmän handling

Lagrum
5 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen (1980: l 00)

Uppsläppandemening'
Kammarrätten har inför sin prövning aven begäran om att få en CD-skiva utlämnad inte tagit del
av innehållet utan endast informerats om detta av den berörda myndigheten i dess lokaler. Fråga
om kammarrättens utredningsansvar.

Underinstans och målnummer
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2713-07

Klagande
Viking Johansson

Föredragningsdag
2008-01-15

Avd och ledamöter
Avd 1, regeringsråden Eliason, Stävberg och Jermsten

Föredragande och rotel
Regeringsrättssekreteraren Charlotte Mattsson, rotel 89

I Kortfattad beskrivning av den fråga som töranletr Regeringsrätten att meddela prövningstillstånd.
Regeringsrätten lir vid sin slutliga prövning av målet inte bunden av beskrivningen.
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••REGERINGSRATTENS
BESLUT

Mål nr
4123-07

meddelat i Stockholm den 12 mars 2008

KLAGANDE
Viking Johansson
STRIX Television
12087 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kanunarrättens i Stockholm dom den 15juni 2007 i mål nr 2713-07 (bilaga)

SAKEN
Rätt att ta del av allmän handling

YRKANDE M.M.

Viking Johansson överklagar kammarrättens dom och yrkar att den aktuella CD-
skivan ska lämnas ut till honom. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande.
Kammarrätten har inte getts möjlighet att gå igenom den handling som begärts
utlämnad utan endast fått berättat för sig vad handlingen innehåller. All
information på CD-skivan kan knappast vara hemlig. Handlingen har redan
lämnats ut till en privatperson.

Dok.Id 49285

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00-12:00
13:00-15:00

Telefon
08-561 67600
Telefax
08-561 67820



BESLUT 2
Mål nr
4123-07

SKÄLE FÖR REGERINGSRÄTTE S AVGÖRA DE

Av 8 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971 :291) framgår att rätten ska
tillse att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.

Målet i kammarrätten gällde huruvida innehållet i en allmän handling hos

Säkerhetspolisen i form aven CD-skiva kunde lämnas ut till Viking Johansson.
Kammarrätten har härvid haft att pröva om sekretess gällde för uppgifterna på
skivan. För att kunna göra en självständig bedömning av detta har kammarrätten
haft att skaffa sig egen kunskap om skivans innehåll. Det kan då inte anses

tillräckligt att få information om innehållet av den berörda myndigheten.

Målet har inte utretts av kammarrätten så som dess beskaffenhet kräver. Den

överklagade domen bör därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten

för ny handläggning.

REGERI GSRÄTTENSAVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer den överklagade domen och visar målet åter till
Kammarrätten i Stockholm får ny handläggning.

1 l' L" J"J .t/ ;:'..l. t.:«.
Carl Gustav Fernlund

+f~i?r.~
Hemik Jermsten

Charlotte Mattsson

Föredragande regeringsrätts-

sekreterare

Avd I
Föredraget 2008-02-20


