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En ny Rymdlag (SOU 2021:91)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom
samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten
har i sin roll som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet har inget att erinra mot förslaget till en ny rymdlag. Rådet
vill dock lämna följande synpunkter.

7.3.4
Vetenskapsrådet instämmer i utredningens bedömning att det kan finnas en
rollkonflikt i att vara tillståndsgivare för den verksamhet man har främjat
samt att det är därför är viktigt att tillståndsuppgifterna och främjande
uppgifterna organisatoriskt skiljs åt.
Denna rollkonflikt bör enligt rådets uppfattning inte underskattas. Dock
anser Vetenskapsrådet att Rymdstyrelsen är det lämpligaste valet som
tillståndsmyndighet, givet dagens ringa omfattning när det gäller
tillståndsärenden inom rymdverksamheten. Om omfattningen av
tillståndsverksamheten ökar i framtiden anser rådet att det kan det finnas skäl
att överväga behovet av en annan tillståndsmyndighet.

11.5.1
Vetenskapsrådet instämmer i utredningens bedömning att det finns behov av
en ansvarsfull och hållbar rymdverksamhet, med avseende på miljöpåverkan
såväl i rymden som på jorden.
Utredningen påtalar den indirekta verkan en tillståndsgivning kan ha på
annan forskning, som exempel anges bland annat hur tendensen att sända ut
kluster av små samverkande satelliter i låga banor för att öka
internettillgänglighet kan störa flera av de forskningsdiscipliner som
använder teleskop eller kräver skymningsobservationer. I detta sammanhang
vill Vetenskapsrådet påtala vikten av att lyfta denna problematik i en
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internationell kontext. Detta eftersom en begränsad svensk tillståndsgivning
inte får nämnvärd effekt om inte andra länder inte gör samma avväganden.
Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström efter
föredragning av forskningssekreteraren Tomas Andersson. Vid den slutliga
handläggningen har även tillförordnade chefsjuristen Victoria Söderqvist
deltagit.
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