
Not 92 Februari 

S kap l § första stycket tredje punkten sekretesSlagen. - Regeringsrätten bifaUer 
besvären. (fd III 1991..01-24, Holmström) 

Not 93. Besvär av Pertti P a ng ritt att .ta del av allmän handling. - Ho~·boli!,riivrtdit•· 

beten i Stockholm begärde, Pertti P att få ta del av de ingripandemeddelanden 
upprättats vid myndigbeien from den -28februart1986 kl 23.SO tom,den .. w'"'"'' '""' 
06.00.- Polismyndighetm (199().(}6-Jl j beslöt att lämna litmeddeolandenia:n:ledy~5!; 

tag för vissa uppgirter som ströks över II\ed angivande av åberopat'iagrum 
lagen (1980:100)1•- I besvär yrkade .PerttiP a:ltmeddelanden!l skulle Jäfu'nu 
helhet.-.. Kammarrätten i Stockholm<(l990-i)7-ll, Anclow;·Hdkans.ronr 
ändring, ., Pertti P fuliföljde sin talan.- Regtring~riJittn (lWJ.())-~5; .m.•rc:ulu-, ,~CJ,Cir 
Bouvin, BaekkeWJld): PerttiS!S' talan i regeringS'rätten avset·-liksom, 
kammarrätten - rätt att få ta del av även de signattirer på de utlämnade 
meddelandena för vilka polismyndigheten flll\nit att 5ekretess·föreligger 
2 §sekretesslagen. -e Som polismyndigheten uppgivit i yttrandetill karnro1mlltter 
ler sekretess enligt 2 kap 2 § sekretesslagen för. b[ a uppgift som rör toltälfl5r~1&« 
det kan antas att det skadar ·landetsJörsvar ell~r på annat sätt våJJ:af . 
säkerhet om uppgiften röjs. Persomilen som tjlin,stgör j polisinyndightiteils · 
central har viktiga uppgifter i totalförsvaret : -;. Att• rÖja uppgifter om. nanrme& D'ii .\1 

nertal personer med viktiga uppgifter i . totalförsvaret får. i· ll11Jnartnel~: 8~lt8S ' 
som nyss sagts. Seltretcss föreligger alltsll enligt 2kap 2 § 50tn· regelior.uvluuL>J 
uppgifter. -l vad avser de signaturir Som Pertti P. ~särt bör emellertid 

! att nästan allnignaturer redån·lllmrtats ut till Pertti . . . . . 
den 15 mars• 19~9 (diarienr'AOX.-i8'1•1025189) orri udämnänd<r av · m lgriJpalid&ii~( 
landen den 28 februari 1986mellån ki22AS och23.4Si;'Vidare gäller · 
signaturerna finns-på. ingiipilrid~meddel.iit~e~ . soin upp(~ttats under. ti.rf··n' ·f'r!n 

23.50 den 28 februari 1986 till kt. 6l<l0 den J: mars 1986, alltså undtiren my·'-'~'!i';!.ll15'e.f' 
sad tidsperiod för·niistan fem å i' sedan;1 ... Med hänsyntiii vad som anförts · , 
stycke kan det inte l~tlgre antas att ett röjande av, de ~gärda .. sistlliat1~re:rnit'Sk~id'~ 

l dets fötsvar eller på annat sätt vållar fara .för rikets säkerhet, sekretess 
\ sekretesslagen fÖreligger således inte. Regeririgsråtttil undanröjer;-. m. 1cu .. an,unu 
· kammarrättens dom, Polismyndighetens överklagade beslut den 11 ,,.,;,,.,,Jilfl 
J lämna ut signaturerna till' Pe~ti P. Regeringsrätteli visar målet i ter till oolismVnd 

ten i Stockhplm rör ny handläggning, (fdlll199h0l~4, Holmström)• 
Not 94~ Besvär av J<,:urlG anwräd att ta del a\i:allmärt. handling:~ Hos 

förvaltningen begärde Kurt G att få kopia av 5amtliga handlingar, som 
förvaltningen under ,tiden den-l januari 1986 .,. ·d_en i 7 maj ·1990 och tv.rnrtll'o,nitt 

ten Asmastorp 1: 16:.-., Fortifikationsförvaltnlngm (1990.05•22): F. ort:Fö'versäridc 
med btgärda ha_ndtlngar med-undantag, av CFVski~,o•·u''"~ 
företagen sekretessbedömning t99o,-o5-21 avEsmF bedömts te~~.<r:: .~~;•~n~la.u.ualllllll! 
hänvisning till försvarssekretess (2-kap 2 § lag i980r1QO); . ..; CFV sk'r tlfO'I-~ ,•·~~ 
håll.ef en detalje.rad beskrivning av anläggningens funktion• Päru~över innehåll~t 
följande. mening: ~CF.\1: uppdrar åt FortF att slikei'ställa anlägg~ndet 
anordningar vid--~ .... ,MBS 'skrivelse 1986-0!J.;26,Anl H62Zi628 
Kartbilagan har utelämnats~- I .qe;delu,handlingen,inte; enligt beslut ., 'JI':Iov.~J.,..t'l~ ·K 

nat utlärnna,s hänvisas till försv~icietess'(2,)Cap .2·§ tag 1980:iOO)r~I .. 
Kurt G sin begäran vad · gä.ilde. slqivelse H 62i.:iJ:Il7 ocll' ej .utläihnad del. 
Anl H 622:628 . . :... Kammarrlltten f<Stbctcholm (lm.OJ-06): ej ändring . . -
följde sin talan.- Regering3rättm.(l99NJ2-25; Mueller, BjlJrne, Bouvin, 
ej ändring, (fd III 1991>01•24; Holmström) 

Not 95. Besvär av Arne G ang .tätt att ta del av allmän handUng. - hl~ri\l'el~:r . 

kammarrätten i Göteborg yrkade Arne O att kammarrätten skulle upphäva 
Alingsås tingsrätt att intelåta honoin ta del av handli.ngar SOJll getts in av AI<IHcr••nni 

dighe.teni.samband med~n stämningsansökanmot honom. För det faJI ........ !"'''u'~'" 
ten skuUe anse· att tingsrätten ännttej fattat något formellt beslu.t i frågan 
att kammarrätten skulle uppmana tingsrätten att fatta ett sådant beslut. - Kamn:ta"at: 


