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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk
dels att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande
lydelse.
1 §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.
Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med
anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Räddningsverket skall
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
4 §2

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

15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för räddningstjänst och sanering,
16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det gäller forskning och
metod- och teknikutveckling avseende minröjning,
17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet sprida
kunskap som syftar till att enskilda genom egna åtgärder skall kunna bidra
till att skyddet mot olyckor stärks, och
18. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.
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8 a § Räddningsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 4 § 18
rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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