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Svar på remiss av betänkandet En ny rymdlag,  
SOU 2021:91 

Sammanfattning 
FMV ställer sig positiv till förslaget till ny rymdlag och förordning inklusive förslaget att 
myndigheter som hör till försvarsdepartementet inte ska omfattas av tillståndsplikt eller tillsyn. Det 
bör dock förtydligas att en statlig aktör som fått undantag från tillståndsplikt inte heller är föremål 
för tillsynsmyndighetens tillsyn.  

Generella synpunkter 
FMV ställer sig positiv till förslaget till ny rymdlag. Myndigheten välkomnar att förslaget omfattar 
regleringar med syfte att säkerställa att rymdverksamhet inte kommer i konflikt med 
försvarspolitiska intressen.  

7.3.1 Verksamhet som ska omfattas av tillståndsplikt 
FMV bifaller förslaget till omfattning samt att det ska regleras i förordning att myndigheter som 
hör till försvarsdepartementet, såsom bland annat FMV, inte ska omfattas av tillståndsplikt. 

7.3.5 Samråd i tillståndsärenden 
FMV bekräftar att FMV:s bidrag och bevakning i samrådsärenden kan ske via Försvarsmakten. 

7.3.8 Tillståndsansökan och 9.3.5 Tillsynsmyndighetens 
uppdrag 
Intill dess att ett fastställt svenskt regelverk för konstruktion samt operativt och tekniskt 
bedrivande av rymdfart har tagits fram, skulle motsvarande regelverk och standards för civil 
och/eller militär luftfart kunna tillämpas så långt det är möjligt för all rymdfart, såväl vertikal som 
horisontell och såväl bemannad som obemannad. FMV föreslår att frågan utreds, och att det 
tydliggörs i lag eller förordning i vilken utsträckning regelverk och standards för civil och/eller 
militär luftfart är tillämpliga även för rymdfart. 
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7.4.3 Samråd i överlåtelseärenden 
FMV delar utredningens bedömning att det bör övervägas om det ska införas en bestämmelse i 
säkerhetsskyddsförordningen om undantag från säkerhetsskyddsbedömning och 
lämplighetsprövning vid överlåtelser som gäller rymdverksamhet, för att undvika parallella 
prövningar av överlåtelser. Överlappande lagstiftning kan inte utesluta att risk föreligger för att 
aktörer ska uppleva otydlighet om vilken lag eller förordning som slutligen blir avgörande. Mot 
bakgrund av FMV:s beroende av en stark företagsbas förordas att denna risk beaktas för att 
bibehålla ett gynnsamt företagsklimat. 

9.3.4 Tillsynsområde och tillsynsmyndighet 
FMV bifaller förslaget till tillsynsområde och tillsynsmyndighet inklusive att statlig aktör som har 
meddelats undantag från tillståndsplikt inte är föremål för tillsyn, men ska hålla regeringen 
underrättad om den bedrivna verksamheten. 
 
Det bör dock förtydligas att en statlig aktör som fått undantag från tillståndsplikt inte heller är 
föremål för tillsynsmyndighetens tillsyn, genom att. 3 kap. 2 § i förslaget till ny lag om 
rymdverksamhet omformuleras så att det framgår att skyldigheten att hålla regeringen underrättad 
om den verksamhet som bedrivs samtidigt är en begränsning av tillsynsmyndighetens 
tillsynsområde.  

9.3.6 Bistånd av annan myndighet (vid tillsyn) 
FMV bekräftar att FMV:s bistånd i tillsynsärenden kan ske via Försvarsmakten. 
 

Beredning av ärendet 
I den slutliga handläggningen har rådgivare Annette Wahlström, jurist Bernt Karman och 
verksamhetssamordnare Hillevi Elvhage (föredragande) deltagit. 
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Thomas Engevall 
Chef Ledningsstaben 
 
 
 

Sändlista 
Utbildningsdepartementet (u.remissvar@regeringskansliet.se) 
 
Försvarsdepartementet (forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se med kopia till 
anneli.soderberg@regeringskansliet.se) 
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Kopia till (FMV) 
Ledningsstaben 

Vanessa Bonsib, Ledningsstaben  

Flygmateriel 

Juridik- och säkerhetsstaben 

Arkiv (original) 
 


