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FOI remissvar till SOU 2011:18: Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form

Regeringen beslutade 2008-12-11 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över
lagstiftningen på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Till särskild utredare förordnades f.d.
chefsjuristen Ingvar Persson.
I direktivet till utredaren framgår att en av huvuduppgifterna är att undersöka möjligheten att
samordna befintlig lagstiftning, nu spridd på främst lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3)
och strålskyddslagen (1988:220), till en enda lag. Utredningens slutsats är att detta i stort är
möjligt, och föreslår att lagstiftningen samlas i miljöbalken. Ett undantag gäller lagstiftningen
rörande icke-spridning av kärnämnen och teknologi, som utredningen finner bättre lämpad att
samla i en egen lag.
Bland områden där utredningen föreslår ny lagstiftning märks användning av kosmetiskt
solarium, och reglering kring användning av laserpekare. Utredningen gör vidare bedömningen
att regeringen bör besluta att de av riksdagen beslutade lagändringar, syftande till ett förbud
mot kärnsprängningar, bör träda i kraft, trots att fördraget om förbud mot kärnsprängningar
(Comprehensive Nuclear-Test-ban Treaty, CTBT) ännu ej har trätt i kraft.
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Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tagit del av utredningen, och inkommer nu med
synpunkter enligt nedan.
Uppdraget är väl utfört, särskilt i ljuset av frågeställningens omfattning och den begränsade tid
som stått till utredningens förfogande. Vad gäller en samordning av befintlig lagstiftning inom
kärnteknik- och strålskyddsområdet konstaterar FOI att detta är önskvärt, men delar
utredningens uppfattning att de delar av befintlig lagstiftning som rör nukleär icke-spridning
bör särskiljas och bilda en ny, separat, lag om kärnämneskontroll.
Rörande beredskapen i händelse av utsläpp av radioaktiva ämnen, anser FOI att rådande
lagstiftning inom området fungerat ändamålsenligt. FOI delar därmed utredningens bedömning
att nuvarande författningar är tillräckliga.
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Inom området icke-spridning av kärnämnen och teknologi föreslår utredningen, som redan
nämnts, att befintlig lagstiftning samlas i en ny lag om kärnämneskontroll. Bland fördelarna
med detta nämns större tydlighet, bättre ensning med lagstiftningen rörande andra
massförstörelsevapen, samt bättre möjligheter att anpassa lagstiftningen till andra eller
kommande krav inom nukleär icke-spridning. FOI finner att allt detta är önskvärt, men kan inte
bedöma om dessa fördelar verkligen uppnås genom förslaget.
Utredningen föreslår dessutom att fördraget om förbud mot kärnsprängningar införs i svensk
lagstiftning. Fördraget Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) har varit öppet för
påskrift sedan 1996. Sverige har ratificerat fördraget, men det har ännu inte trätt i kraft
eftersom dess artiklar föreskriver att ett antal nyckelstater, däribland USA och Kina, måste
ratificera det för att ett ikraftträdande ska komma till stånd. Ett införande i svensk lagstiftning
kan främst ses som en signal till omvärlden om den vikt som fördraget tillskrivs från svensk
sida, och skulle därmed kunna bidra till de internationella ansträngningarna inom nedrustning
och icke-spridning. FOI ser därför ingen anledning att reservera sig mot detta.
I övrigt har FOI inget att anföra.
Detta remissvar har beslutats av tjf generaldirektör Susanne Moberg efter föredragning av
institutionschef Martin Goliath.
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