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Yttrande över remissen ”Kontrollstation
dammsäkerhet 2021”
Ert diarienummer I2021/03377
Jordbruksverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående remiss
och framför följande synpunkter.
Jordbruksverkets övergripande uppdrag är att främja en ökad och hållbar
matproduktion och en god djurvälfärd i hela Sverige, och att bidra till en levande
landsbygd. Frågan om dammsäkerhet berör jordbruket eftersom bestämmelserna
även omfattar invallningar som skyddar jordbruksmark mot översvämning.
Jordbruksverket delar Svenska kraftnäts bedömning att det är angeläget att
tillsynsvägledningen upprätthålls och utvecklas löpande för att fortsatt utgöra ett
relevant stöd för både länsstyrelser och dammägare. Vi vill särskilt framhålla
vikten av tydlig vägledning för när undantag från kravet på konsekvensutredning
kan göras avseende invallningar.
Vi menar att kriterierna för undantag enligt 3 § förordningen (2014:214) om
dammsäkerhet är otydliga i fråga om invallningar. Vi föreslår därför att Svenska
kraftnät får i uppdrag att se över, och vid behov ta fram förslag till ändring av
kriterierna, för att bättre anpassa dem till invallningar.

Motivering
Bestämmelserna om dammsäkerhet bör tillämpas så att alla dammhaverier som kan
leda till betydande konsekvenser eller störningar förebyggs på ett adekvat sätt.
Samtidigt bör den administrativa bördan för ägaren till en invallning i möjligaste
mån begränsas i de fall där ett dammhaveri inte kan leda till betydande
konsekvenser eller störningar.
Ansvaret för invallningar till skydd för jordbruksmark ligger vanligen på en
samfällighet. Det är därför samfälligheten som ska avgöra om en
konsekvensutredning behöver genomföras. En invallningssamfällighet som bildats
för att skydda jordbruksmark har normalt en liten omsättning och begränsade
resurser för att genomföra utredningar. Det är därför extra viktigt med en tydlig
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vägledning för när en konsekvensutredning behöver göras, och hur inklassning av
invallningen i så fall ska ske.
Jordbruksverket är bemyndigat att meddela bestämmelser för behörighet för
markavvattningssakkunniga enligt 7 kap § 22 lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet och kan bidra med nödvändig sakkunskap för
att förtydliga kriterier för undantag i fråga om invallning.
I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Ingrid Bornfeldt
Persson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även
tillförordnade chefsjuristen Ida Lindblad Hammar, Andreas Mattisson, Eva
Johansson, Tomas Johansson och Pär Åkesson deltagit.

Christina Nordin
Ingrid Bornfeldt Persson
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