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Föreskrifter
om Tullverkets medverkan i räddningstjänst eller vid
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen;
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Utkom från trycket
den 28 november 2007

beslutade den 23 november 2007.
Med stöd av 18 § verksförordningen (1995:1322) föreskriver1 Tullverket
följande.
Inledande bestämmelser
1 § I 6 kap. 7 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns
bestämmelser om statliga myndigheters skyldighet att med personal och
egendom delta i en räddningsinsats och vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. I 9 kap. nämnda lag finns bestämmelser om utländskt
bistånd vid räddningsinsatser.
2 § I Tullverket finns särskilt utsedda gränsskyddsgrupper med förmåga
till detektion av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen
(CBRN-grupper). CBRN-grupperna är en nationell resurs. En tulltjänsteman som ingår i en sådan grupp är skyldig att efter beslut enligt 3 §, 4 §
tredje stycket eller 7 § även delta i insatser utanför Tullverkets vanliga
verksamhet.
Medverkan i Sverige
3 § En begäran till Tullverket om att delta i en räddningsinsats eller vid
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen ska lämnas till Tullverkets
rikssambandscentral. En sådan begäran ska omedelbart vidarebefordras
till Tullverkets huvudkontor, processledningen Brottsbekämpning, för
beslut om deltagande.
I brådskande fall eller efter kontorstid ska en begäran enligt första
stycket vidarebefordras till vakthavande befäl vid berört kompetenscenter
som då ska fatta beslut om deltagande. Tullverkets huvudkontor, processledningen Brottsbekämpning, ska så snart som möjligt informeras om
beslutet.

1

Dnr TV2-2007-827.

1

TFS 2007:20
4 § Av 6 kap. 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att
skyldigheten att delta i en räddningsinsats eller vid sanering efter utsläpp
av radioaktiva ämnen endast föreligger om myndigheten har lämpliga
resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar dess vanliga verksamhet.
Om man vid beredningen av en begäran enligt 3 § gör bedömningen att
ett deltagande allvarligt kommer att hindra den vanliga verksamheten ska
ärendet skyndsamt överlämnas till verksledningsstaben för fortsatt beredning.
Ett beslut om deltagande enligt andra stycket fattas av generaltulldirektören.
Upplysningar om personal och egendom
5 § En begäran enligt 6 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
till Tullverket om att lämna upplysningar om personal och egendom som
kan användas i räddningstjänst eller vid sanering ska lämnas till Tullverkets huvudkontor, beredskapschefen.
Internationella räddningsinsatser
6 § En begäran till Tullverket om att delta i räddningsinsatser enligt internationella överenskommelser som Sverige ingått ska lämnas till Tullverkets rikssambandscentral. En sådan begäran ska omedelbart vidarebefordras till Tullverkets huvudkontor, processledningen Brottsbekämpning,
som skyndsamt ska bereda ärendet tillsammans med verksledningsstaben.
7 § Ett beslut om deltagande enligt 6 § fattas av generaltulldirektören.

Denna författning träder i kraft den 17 december 2007.
TULLVERKET
KARIN STARRIN
Mats Barregren
(Processen Brottsbekämpning)

2

