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Betänkande SOU 2019:16 Ny kärntekniklag med förtydligat
ansvar
Synpunkter på förslagen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av utredningen och
välkomnar förslaget om en ny kärntekniklag. MSB har dock några synpunkter på innehållet
som framförs nedan.
MSB önskar att det förtydligas att också rörliga anordningar såsom kärnenergidrivna fartyg
och satelliter som har en kärnreaktor eller andra strålkällor ombord omfattas av
ordförklaringen av kärnteknisk anläggning
i1 kap. 5 6 förslaget till ny kärntekniklag. Detta
har väsentlig betydelse för ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i händelse av
olycka, och hur en sådan ska hanteras enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Om
Satelliter och kärnenergidrivna fartyg inte ingår i definitionen för kärnteknisk anläggning så
förändras ansvarsfördelningen, som nu gäller, från länsstyrelsen till kommunen och
Kustbevakningen. En sådan förändring medför kostnader för kommunerna för planering,
utbildning och övning.
På sidan 328 under avsnittet om lokaliseringsprincipen så hänvisas till 2 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) men hänvisningen borde troligen vara till 2 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808).
På sidan 357 i betänkandet så exemplifieras planerade skyddsåtgärder som i ett tidigt skede
av en radiologisk nödsituation eller annan händelse av betydelse för säkerheten skulle
kunna behöva vidtas. MSB förordar att exemplifieringen omfattar intag av jodtabletter,
inomhusvistelse och utrymning, medan begreppet omflyttning inte är ett vedertaget
begrepp inom krisberedskapen.
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I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. Pelle Postgård har varit
r(tcii;_agande.
I en slutliga handläggningen har också avdelningschefen Cecilia Looström,
bitr. enhetschefen Mariette Malm deltagit.
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