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HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN     
Box 2293 
SE-103 17 Stockholm 
SVERIGE 
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se  

27 oktober 2016 
 

________________________________________ 
 

ANSÖKAN OM RÄTTSPRÖVNING 
________________________________________ 

 
 
SÖKANDE: (1) FÖRENINGEN GREENPEACE NORDEN (857204-4280) 
 Box 15164 
 SE-104 65 Stockholm 
 SVERIGE 
 

(2) DIMITRI LITVINOV (620410-2799) 
   Roskildegränd 6 
   SE-164 46 Kista 
   SVERIGE 
 
OMBUD:  DAVID LOVEDAY LLM (770715-1291) 
   Box 433 
   SE-129 04 Hägersten 
   SVERIGE 
   Tel: +46 73 824 98 65 
   E-post: david.r.loveday@gmail.com  
 
   (Fullmakter bifogas) 
 
 
INTRESSERAD PART: SVERIGES REGERING 
 
 
BESLUT SOM SKA  Regeringens beslut 2016-07-28 (ref. N2016/04917/SB) att avslå 
PRÖVAS: sökandenas begäran om att få ta del av vissa handlingar 
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1. Härmed ansöker sökandena om rättsprövning av regeringens beslut av den 28 juli 2016 att 
avslå deras begäran om att få ta del av samtliga handlingar i sin helhet som ingick i det 
avslutade ärendet om avyttringen av Vattenfall AB:s brunkolsverksamhet i Tyskland som 
behandlades av Näringsdepartementet under perioden 1 april 2016 – 11 juli 2016. Enligt 
beslutet har regeringen sekretessbelagt samtliga uppgifter i varje handling, inbegripet vartenda 
ord i registren över de berörda handlingarna. 
 

2. Regeringens motivering var att samtliga handlingar i sin helhet omfattas av sekretess eftersom 
det kan antas att ett bolag där staten direkt äger aktier skulle lida skada om uppgifterna i de 
handlingar sökandena begärde att få ta del av röjs. 

 
3. Även utan att ha fått insyn i de berörda handlingarna står det klart att regeringens beslut vilar 

på ett antal grova rättsliga fel. Sökandena yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska 
upphäva regeringens beslut av den 28 juli 2016 på någon eller alla av följande grunder: 

 
3.1. Regeringens tillämpning av de i beslutet åberopade sekretessbestämmelserna i 

förhållande till de uppgifter som enligt berörda tjänstemäns och ministrars uttalanden 
måste återfinnas i handlingar beträffande ”utsläpp i miljön” strider mot 10 kap. 5 § 2 st. 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och under alla omständigheter mot artikel 
4.2 andra stycket i EU:s direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation (”direktivet”) eller artikel 4.4 d andra meningen i FN/ECE:s 
konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och 
rättslig prövning i miljöfrågor (“Århuskonventionen”). I detta avseende saknar 
regeringens beslut laga grund. 

 
3.2. Regeringens bedömning att det kan antas att utlämnandet av samtliga uppgifter och 

vartenda ord i handlingarna – utan undantag – skulle skada Vattenfall AB är rättsligt 
och/eller faktiskt fel. 

 
3.3. Vad gäller uppgifter i handlingarna om miljön utöver uppgifter om utsläpp har 

regeringen underlåtit att utföra den avvägning mellan det eventuella sekretessintresset 
och allmänhetens intresse av att få veta som fordras av punkten 10 i bilagan till 
offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) (”OSF”), och under alla 
omständigheter av artikel 4.2 andra stycket i direktivet. Regeringens prövning har 
därmed varit ofullständig och oförenlig med lag eller annan föreskrift. 

 
3.4. Vad gäller övriga uppgifter har regeringen underlåtit att utföra den avvägning mellan det 

eventuella sekretessintresset och intresset av allmän kännedom som fordras av punkten 
10 i bilagan till OSF. Även i detta avseende har regeringens prövning varit ofullständig 
och oförenlig med lag eller annan föreskrift. 

 
4. Alternativt, och under alla omständigheter, yrkar sökandena att Högsta 

förvaltningsdomstolen ska upphäva regeringens beslut på någon annan grund som klart 
framgår av omständigheterna i målet. 
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5. Sökandenas talerätt grundas i första hand på 1 § i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa 
regeringsbeslut. I andra hand grundas sökandenas talerätt på artikel 6 i direktivet tillsammans 
med artikel 47 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, vilka ska anses ha direkt 
effekt i Sverige. I tredje hand grundas sökandenas talerätt på artikel 9.1 i Århuskonventionen, 
vilken också ska anses ha direkt effekt i Sverige. I dessa avseende väcker den aktuella ansökan 
ett antal principiella rättsfrågor avseende tolkningen och effekten bl.a. av 2 kap. 15 § 1 st. 
tryckfrihetsförordningen (1949:105) (”TF”), av sista meningen i artikel 2.2 i direktivet, och av 
den reservation Sverige lämnat in i förhållande till artikel 9.1 i Århuskonventionen. 

 
6. Grunderna för sökandenas talan utvecklas närmare i ett yttrande som ges in separat. 
 
7. I den mån de principiella frågeställningarna tillåter hemställer sökandena med analogisk 

tillämpning av 2 kap. 13 § 2 st. och 15 § 2 st. TF om att denna ansökan ska prövas 
skyndsamt. 

 
 
 
London, den 27 oktober 2016 
 
 
 
 
DAVID LOVEDAY LLM 


