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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
BESLUT
Mål nr
5186-11

meddelat i Stockholm den 14 november 2011
SÖKANDE
AA

KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Näringsdepartementet) beslut den 28 juli 2011, N2011/4356/TE,
avseende överklagande av Transportstyrelsens beslut om utlämnande av uppgifter
rörande trängselskatt
SAKEN
Rättsprövning
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen om rättsprövning.

BAKGRUND

Transportstyrelsen avslog den 1 juni 2011 Polismyndigheten i Stockholms läns
begäran om att få information om vissa passager ur vägtrafikregistret som
registrerats där för trängselskatteändamål. Enligt polismyndigheten var
uppgifterna av avgörande betydelse i en förundersökning om grovt rån. Som skäl
för avslaget angav Transportstyrelsen att ett utlämnande stred mot offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400), OSL. Polismyndigheten överklagade beslutet till
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regeringen. Genom det klandrade avgörandet upphävde regeringen beslutet med

stöd av den s.k. generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Regeringen förklarade att de
begärda uppgifterna avseende kamerabilder skyndsamt skulle göras tillgängliga
för polismyndigheten. Transportstyrelsen verkställde regeringens beslut den
5 augusti 2011.

YRKANDE M.M.

AA yrkar att regeringens beslut ska upphävas och att ärendet ska återförvisas till
regeringen. Han anför bl.a. följande. Regeringens beslut innebär att polisen ges
insyn i vägtrafikregistrets uppgifter om passager vid en betalstation för
trängselskatt vilka hämtats in genom allmän kameraövervakning. Eftersom det
medför intrång i privatlivet och saknar stöd i lag medför beslutet en kränkning av
vägtrafikanters civila rättigheter enligt artikel 8 i Europakonventionen. Att OSL
föreskriver att sekretessbelagda uppgifter i vissa fall kan lämnas till brottsbekämpande myndigheter innebär inte att uppgifter om andra än misstänkta får lämnas
ut. Generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL kan inte anses tillämplig.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en
enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en
prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som
avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

3

BESLUT
Mål nr
5186-11
Av vad AA åberopat eller vad som i övrigt har framkommit i målet framgår inte
att han berörs av regeringens beslut om utlämnande av uppgifter rörande
trängselskatt. Hans ansökan ska därför avvisas.
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