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Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker i huvudsak Svenska kraftnäts slutsatser och
rekommendationer med kommenterar som redovisas under yttrande.

Yttrande
2.4.4 Länsstyrelsernas tillsyn
Rapportens slutsatser och rekommendationer baseras i huvudsak på
länsstyrelsernas genomförda tillsyn under 2020 men även 2019.
Länsstyrelsen vill i det sammanhanget framföra att före 2019
genomfördes i stor utsträckning klassificeringsarbetet. 2020 lade
dammsäkerhetshandläggaren i Dalarna mycket tid i stabsarbete med
anledning av pandemin. Detta medför att kontrollstationen baseras på
inte helt representativa år samtidigt som tillsynsarbetet fortfarande är
under utveckling. För Dalarna har omfattningen på tillsynen kunnat
öka 2021 jämfört med 2020.
5.1.1 Tillsynsvägledning
Länsstyrelsen delar Svenska kraftnäts bedömning att Svenska
kraftnäts tillsynsvägledning har skärpts i den omfattning som krävs.
Det är angeläget att den upprätthålls och utvecklas löpande för att
fortsatt utgöra ett relevant stöd för både länsstyrelser och dammägare.
5.1.3 Schablonavgifter för dammsäkerhetstillsyn och
länsstyrelsernas motprestation
Länsstyrelsen delar Svenska kraftnäts bedömning att tillsynsavgifterna
är av relevant storlek.
Länsstyrelsen ser inte behov av att dammsäkerhet ska utgöra ett eget
sakområde för att länsstyrelsernas redovisning och rapportering av
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intäkter och verksamhetskostnader ska kunna ske. Se vidare under
”författningsändringar i FAPT”.
5.2 Förslag på författningsändringar och uppdrag
Regeringsuppdrag till Svenska kraftnät att utföra med bistånd av
länsstyrelserna
Länsstyrelsen konstaterar att regeringen redan har gett Svenska
kraftnät det föreslagna uppdraget. Synpunkter på genomförandet
kommer att lämnas till Svenska kraftnät under den samverkan som ska
ske inom regeringsuppdraget.
Författningsändringar i miljötillsynsförordningen
Länsstyrelsen tillstyrker föreslagna ändringar i 10 a, 10 b och 11 §
under förutsättning att tillsynsprogrammet endast omfattar
dammsäkerhet.
Länsstyrelsen delar bedömningen gällande tiden mellan två
tillsynsbesök eller möten så som föreslås i 11 §.
Länsstyrelsen tolkar Svenska kraftnäts synpunkter och förslag till
författningsändringar som att endast dammsäkerhetsaspekterna ska
omfattas av tillsynsprogrammet. För att förtydliga att så är avsikten
omformuleras förslagsvis 10 a § 4 p på ett sådant sätt så att den endast
avser dammsäkerhetstillsynen och inte hela verksamheten som bedrivs
vid klassificerade dammanläggningar. Detta för att inte orsaka
framtida merarbete och otydligheter.
Författningsändringar i FAPT
Förslaget i 3 § punkt 17 och 18 tillstyrks, medan punkt 9 och 16 bör
strykas, då de enligt länsstyrelsen inte behövs.
Länsstyrelsen redovisar redan idag allt dammsäkerhetsarbete med
koppling till klassificerade anläggningar på ett särskilt projekt. Även
intäkterna från tillsynsavgifter tillförs detta projekt och redovisning
sker redan idag på olika typer av underaktiviteter, i huvudsak enligt
den indelning som Svenska kraftnät lämnat i bilaga 2. Redovisning av
intäkter och kostnader blir därför mycket enkel och det finns av den
anledningen inte något behov av att ändra VÄS-strukturen, då
redovisningen redan sker på ett ändamålsenligt sätt.
Författningsändringar i förordning om dammsäkerhet
Länsstyrelsen delar de bedömningar som Svenska kraftnät gör i
frågan. Förslaget innebär en ökad flexibilitet avseende genomförande
av helhetsbedömningar. Det är även nödvändigt att resultatet
redovisas till tillsynsmyndigheten.
Regeringsuppdrag till Svenska kraftnät
Länsstyrelsen delar Svenska kraftnäts uppfattning att det ännu inte är
möjligt att bedöma i vilken utsträckning regelverkets övergripande
syfte att förebygga dammhaverier har uppnåtts. Svenska kraftnät bör
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därför, som föreslås, ges i uppdrag att genomföra ytterligare en
kontrollstation år 2026.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad landshövding Camilla Fagerberg
Littorin med enhetschef Stefan Tansbo som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

