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Utkom från trycket
den 23 maj 2006

utfärdad den 4 maj 2006.
Regeringen föreskriver att 1, 4 och 22 §§ förordningen (2005:890) med
instruktion för Statens räddningsverk skall ha följande lydelse.
1 § Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för följande
frågor, i den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet:
1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt sanering
efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, och
2. transporter på land av farligt gods.
Räddningsverket är också central förvaltningsmyndighet för frågor om
brandfarliga och explosiva varor samt frågor om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
4§

Utöver vad som följer av 1–3 §§ skall Räddningsverket särskilt

12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter utsläpp
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,
13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och
lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ och
transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt
gods,
14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om transporter
av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar
tillsyn över transporter på land av farligt gods och ansvara för tillsyn inom
verksamhetsområdet i övrigt,
15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för räddningstjänst och sanering,

22 § För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt
sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella
organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport
av farligt gods, skall ett råd för transport av farligt gods vara knutet till
Räddningsverket.
Rådet för transport av farligt gods består av generaldirektören som ordförande samt högst två ledamöter från vardera Räddningsverket, Sjöfartsverket
och Luftfartsstyrelsen. Generaldirektören får bestämma att någon annan
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skall träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden
finner anledning till det, dock minst två gånger per år.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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