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Nr 103 
Högsta förvaltningsdomstolens begäran 
om yttrande i ärende ÅLR 2018/6239. 
ÅLR 2018/6239 
359 Rk1a 

Beslut 
Landskapsregeringen vidhåller vad man tidigare anfört i ärendet och konstaterar att 
klagandens genmäle inte innehåller några nya påståenden som skulle ändra 
landskapsregeringens uppfattning att ärendet har handlagts korrekt.  
 
Landskapsregeringen bestrider yrkandet att landskapsregeringen ska stå för klagandens 
rättegångskostnader. Landskapsregeringen anser att det inte finns några brister i 
handläggningen av ärendet, snarare är klagandens yrkanden uppenbart ogrundade, 
varför det inte finns någon anledning att ålägga landskapsregeringen att stå för hans 
rättegångskostnader. 
 

Nr 104 
Begäran om att få ut uppgifter. 
ÅLR 2021/3707 
360 Rk1a 

Beslut 
Den begärda uppgiften ska hemlighållas i enlighet med 10 § landskapslagen (1977:72) om 
allmänna handlingars offentlighet. Uppgiften ska även hemlighållas för part i ärendet. 
Uppgiften blir offentlig i enlighet med 17 § landskapslagen om allmänna handlingars 
offentlighet.  
 
Bakgrund 
Parten i ärendet har begärt att uppgift om angivares identitet ska utlämnas till parten. 
Angivaren har uppgett att ett utlämnande kunde äventyra ett grundläggande intresse. 
Angivaren har inte samtyckt till att uppgiften blir offentlig.  
 
Motivering 
Enligt 10 § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet 
(offentlighetslagen) kan landskapsregeringen i enskilt fall förordna att handling som är 
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föremål för handläggning i landskapsregeringen, skall för viss tid helt eller delvis 
hemlighållas, om icke de som handlingen berör samtycker till att den blir offentlig. Sådant 
förordnande får dock icke ges i fråga om handlingar, vilkas offentlighet jämte undantagen 
därifrån är fullständigt reglerade. 
 
Detaljerade bestämmelser om hemlighållandet av en person som meddelat ett tips till en 
inspektionsmyndighet saknas i offentlighetslagen, en bedömning ska följaktligen göras 
utgående från 10 §. I ärendet finns omständigheter som tyder på att angivaren kan 
åsamkas skada eller lidande av ett offentliggörande av identiteten. Uppgiften ska därmed 
hållas hemlig för allmänheten.  
 
Landskapsregeringen anser även att uppgiften ska hemlighållas från part i ärendet. Enligt 
14 § 2 mom. offentlighetslagen bör enskild av myndighet erhålla utslag, beslut eller annat 
avgörande, i vilket han, antingen själv eller såsom laga företrädare för annan, har rätt att 
söka ändring, eller som eljest berör hans rätt såsom sökande, klagande eller annan part 
eller laga företrädare för sådan. Detsamma gäller i sådant ärende även annan handling än 
avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2015:165 tagit ställning till 
partsoffentligheten i offentlighetslagen. Domstolen ansåg att behovet av att slå vakt om 
ett intresse som är skyddat enligt reglerna om grundläggande eller mänskliga rättigheter i 
enskilda fall kan förutsätta att en parts rätt att ta del av uppgifter begränsas.  
 
Landskapsregeringen har gjort en helhetsbedömning i ärendet över partens respektive 
angivarens rättsskydd samt de samhälleliga intressena. Alla handlingar i ärendet har varit 
allmänna handlingar som begärts in från andra myndigheter, vilka har i sin helhet 
delgivits parten. Av partens skrivelse framgår att begäran om utlämnande av uppgiften 
syftar till användning i ett helt annat ärende än det ärende som behandlas hos 
landskapsregeringen. Landskapsregeringen konstaterar att omständigheterna i ärendet 
inte visar att partens rättsskydd äventyras av att den begärda uppgiften hemlighålls. 
Däremot anser landskapsregeringen att angivarens enskilda grundläggande intressen kan 
äventyras. Vidare konstateras att skaderekvisitet och de enskilda intressena väger tyngre 
än det allmänna behovet av offentlighet. 
 
Landskapsregeringen har även fått kännedom om ärendet genom offentliga 
myndighetshandlingar samt genom flera nyhetsmedier vilket gjort att myndigheten inte 
varit beroende av angivaren. 

 


