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Regeringen föreskriver i fråga om totalförsvarets folkrättsförordning
(1990:12)1
dels att i 14 och 18 a §§ orden ”Överstyrelsen för civil beredskap” skall
bytas ut mot ”Krisberedskapsmyndigheten”,
dels att 18, 20, 24 och 31 a §§ skall ha följande lydelse.
18 §2 Försvarsmakten samt Rikspolisstyrelsen, Statens räddningsverk,
Krisberedskapsmyndigheten, Socialstyrelsen, Tullverket och Statens jordbruksverk skall under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs inom respektive verksamhetsområde för att personalen
skall kunna förses med identitetskort och kännetecken enligt 17 §.
Krisberedskapsmyndigheten skall samordna förberedelserna inom totalförsvarets civila del.
Försvarsmakten skall efter samråd med Krisberedskapsmyndigheten meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser i övrigt som behövs för att den
personal som anges i 13 § vid behov skall kunna förses med identitetskort
som utvisar den folkrättsliga ställningen.
20 § Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar enligt 8 § förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap skall se till att personalen inom verksamhetsområdet får en tillfredsställande utbildning och information om folkrättens regler i krig och under
neutralitet. Krisberedskapsmyndigheten skall samordna utbildningen inom
totalförsvarets civila del.
24 §3 Affärsverket svenska kraftnät skall se till att kärnkraftverkens reaktorbyggnader samt dammar, vars förstörelse helt eller delvis kan ge upphov
till farliga krafter, märks ut med det internationella kännetecknet för anläggningar innehållande farliga krafter. Affärsverket svenska kraftnät får efter
samråd med Försvarsmakten meddela föreskrifter för utmärkningen.
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31 a §4 Krisberedskapsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i 31 § om folkrättsliga rådgivare.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
På regeringens vägnar
BJÖRN VON SYDOW
Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)
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