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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
751-18

meddelad i Stockholm den 13 mars 2018
KLAGANDE
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 11 januari 2018 i mål nr 6158-17
SAKEN
Offertbegäran
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer kammarrättens dom och Riksarkivets
beslut.

Dok.Id 191519
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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BAKGRUND
AA ställde en fråga till Riksarkivet om vad det skulle kosta att sanera och
förbereda ett omfattande antal bränn- och mögelskadade handlingar för
fotografering.

Riksarkivet underrättade AA om att myndigheten inte avsåg att prioritera en
digitalisering av de skadade handlingarna och avslog begäran om att få ta del av
handlingarna i fråga.

AA överklagade beslutet till kammarrätten och yrkade bl.a. att Riksarkivet skulle
besvara hans offertbegäran. Kammarrätten biföll överklagandet och förklarade att
handlingarna skulle lämnas ut till honom.

YRKANDEN M.M.

Riksarkivet överklagar kammarrättens dom.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar
upp målet till omedelbart avgörande.

AA begärde att få uppgift om vad det skulle kosta att förbereda skadade
handlingar för fotografering. Syftet var att söka finansiärer för ett sådant projekt
och därigenom möjliggöra att materialet tillgängliggörs för forskning.

En begäran av det slaget kan inte anses innefatta en begäran om att få ta del av
allmänna handlingar. Riksarkivets beslut utgör därför inte – trots den utformning
det fått – ett beslut som kan överklagas i den ordning som gäller för en vägran att
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lämna ut allmänna handlingar. På grund av det anförda ska kammarrättens och
Riksarkivets avgöranden undanröjas.

____________________

____________________

____________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Leif Gäverth och
Ulrik von Essen.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Emily Alfvén Nickson.
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