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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen
dels att rubrikerna närmast före 3, 5 och 7 §§ ska utgå,
dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Ledning”,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse,
dels att det ska införas en ny rubrik närmast före 8 § som ska lyda ”Anställningar och uppdrag”, en ny rubrik närmast före 9 § som ska lyda ”Undantag
från myndighetsförordningen” och en ny rubrik närmast före 10 § som ska
lyda ”Överklagande”.
4 §1 Rymdstyrelsen ska
1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med
anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,
3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete
och fjärranalysverksamhet,
4. delta i samarbete inom det europeiska rymdorganet ESA och EU,
5. verka internationellt genom att
– bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
– vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och
utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet, samt
– verka för nationellt genomförande av internationella regler och riktlinjer
på rymdområdet,
6. samordna det svenska deltagandet i Galileo-programmet, ansvara för
bevakning och uppföljning av därtill anknutet arbete och för information och
rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag,
7. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av
sådan verksamhet,
8. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,
9. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på
rymd- och fjärranalysområdet,
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10. i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga, och
11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och
främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och utveckling.
5 a § Rymdstyrelsen ska senast i april varje år för de fem senaste åren särskilt redovisa följande uppgifter för företag med verksamhet som anknyter till
rymdområdet
– antal verksamma företag,
– företagens totala omsättning och den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,
– antal anställda kvinnor och män i företagen och deras utbildningsnivå,
– företagens tekniknivå, och
– företagens verksamhetsområden och fördelning mellan försäljning till
institutionella och kommersiella kunder.
Denna förordning träder i kraft den 27 februari 2018.
På regeringens vägnar
HELENE HELLMARK KNUTSSON
Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

2
Norstedts Juridik AB
Elanders Sverige AB, 2018

