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KLAGANDE 
Anders Solvarm 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vänersborgs kommuns beslut 
den 31 mars 2021 med dnr Miljö 2021.437-5, se bilaga A 
 
SAKEN 
Rätt att ta del av allmän handling 
_________________________ 
 

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vänersborgs kommun för handläggning 

i enlighet med det som anges i skälen för kammarrättens avgörande. 

_________________________ 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Anders Solvarm vidhåller sin begäran och hänvisar till rätten till partsinsyn 

enligt 10 § förvaltningslagen (2017:900). 

 

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Rättslig reglering 

Av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän, 

om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som 

inkommen till eller upprättad hos en myndighet.  

 

Enligt 2 kap. 10 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling 

upprättad hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte 
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har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har 

slutbehandlats hos myndigheten. 

 

Enligt 10 § förvaltningslagen har den som är part i ett ärende rätt att ta del 

av allt material som har tillförts ärendet. Rätten att ta del av uppgifter gäller 

med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400), OSL.  

 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket OSL hindrar sekretess inte att en enskild 

som är part i ett ärende och som på grund av sin partsställning har rätt till 

insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i ärendet. 

En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till 

parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är 

av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. 

 

Bestämmelserna om partsinsyn tar primärt sikte på pågående ärenden, men 

en rätt till partsinsyn kan finnas även sedan ett ärende har avslutats om den 

enskilde har beaktansvärda motiv för sin begäran (se Högsta förvaltnings-

domstolens avgöranden RÅ 1995 ref. 28 och RÅ 2001 ref. 27).  

 

Bedömningen i det här fallet  

I målet är upplyst att det ärende till vilket den begärda handlingen hör nu-

mera är avslutat, varför handlingen är allmän. Det finns därmed inte skäl för 

att avslå Anders Solvarms begäran på den grunden att handlingen inte är 

allmän.   

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör som första instans pröva dels om det 

finns hinder på grund av sekretess mot att lämna ut handlingen, dels – för 

det fall det finns sådant hinder – om utlämnande ändå ska ske på grund av 

reglerna om rätt till partsinsyn.  
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På grund av det anförda ska det överklagade beslutet upphävas och målet 

visas åter till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ny handläggning.  

_________________________ 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). 

 

 

 Raymond Grankvist 

 

 

Maria Lindvall  Roger Petersson 

  referent 

 

 

  /Tore Arvidsson 

 



DELEGERINGSBESLUT 1(2)

Handläggare
Samuel Seliger
samuel.seliger@vanersborg.se
0521-721270

2021-03-31 Dnr: Miljö 2021.437-5

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Postadress:

Vänersborgs kommun

462 85 Vänersborg

Besöksadress:

Sundsgatan 29

Vänersborg

Telefon:

0521-72 10 00

Webbplats:

www.vanersborg.se

E-post:

E-post fylls i här

Begäran om att ta del av allmän handling

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår begäran om att få ut allmän handling.

Skäl för beslut
Vid tidpunkten för begäran om att få del av aktuella uppgifter har handlingen inte
expedierats och ärendet som den hänför sig till är inte slutbehandlat, varför den begärda
handlingen inte är upprättad i lagens mening. Handlingen är således inte en allmän
handling. Begäran ska därför avslås.

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk
medborgare, enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

I 2 kap. 3 § TF uppges bl.a. att handling är allmän om den förvaras hos myndighet och
enligt 6 eller 7 §§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

I 2 kap. 7 § TF anges bl.a. följande: En handling anses upprättad hos myndighet, när den
har expedierats. Handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende till
vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför
sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.

Sammanfattning
Anders Solvarm har begärt att få ut en handling avseende arbetsmaterial som är under
bearbetning inför beslut för Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 7 april 2021 gällande
ansökan om avlopp på fastigheten Sikhall 1:20. Ärendet för dokumentet har diarienummer
2020.1091.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har genom e-post kommunicerat till sökande om att
handlingen inte är en allmän handling. Dokumentet är i dagsläget ett arbetsdokument som
ska skickas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden inför beslut den 7 april 2021.
Förvaltningen anger att dokumentet blir allmän handling efter att nämndens protokoll har
justerats.

Regelverk
Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegeringsordning, 2021-01-01, punkt 2.1

För Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samuel Seliger
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut fattat på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2021-03-31, Miljö-2021-437-5
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Handläggare
Samuel Seliger
samuel.seliger@vanersborg.se
0521-721270

2021-03-31 Dnr: Miljö 2021.437-5

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Postadress:

Vänersborgs kommun

462 85 Vänersborg

Besöksadress:

Sundsgatan 29

Vänersborg

Telefon:

0521-72 10 00

Webbplats:

www.vanersborg.se

E-post:

E-post fylls i här

Sändlista för beslut
Beslut med överklagandehänvisning skickas till följande:
Anders Solvarm (e-post och digital delgivning)

Information om hur man överklagar ett beslut
(Överklagandehänvisning)

Tycker du att miljö- och hälsoskyddsnämnden har fattat beslutet på fel grunder
kan du
överklaga det. Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och
byggnadsförvaltningen inom
tre veckor från den dag som du tog del av beslutet.

Överklagandet ska vara skriftligt. I brevet/mailet ska det framgå:
− Ärendets beslutsdatum och diarienummer.
− Varför du tycker att beslutet är fattats på fel grunder och hur du vill att det ska
ändras.
− Uppge namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-post och
telefonnummer.

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att beslutet är felaktigt har
nämnden
skyldighet att ompröva sitt beslut, i annat fall skickar nämnden vidare
överklagandet till
Kammarrätten.

Skicka din överklagan till:
Vänersborgs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
462 85 Vänersborg

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljö och hälsa i Vänersborgs kommun.

Telefon: 0521-72 12 72
e-post: miljo@vanersborg.se

Beslut fattat på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2021-03-31, Miljö-2021-437-5



Bilaga 

DV 682     Formulär 2 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta 

förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men 

ska skickas eller lämnas till kammarrätten. 

 

Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då 

klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, 

eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska 

dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut 

meddelades.  
 

Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, 

jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att 

prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns 

synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets 

utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

 

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att 

det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man 

anser att prövningstillstånd bör meddelas. 

 
 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter; 

 

1. den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till 

bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan 

plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om 

klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen 

och mobiltelefonnummer anges.Om någon  person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan 

snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen  

2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet 

3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 

4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Bilaga B


