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Yttrande över remiss om Affärsverket svenska kraftnäts
rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021
Er beteckning: I2021/03377

Saken
Infrastrukturdepartementet har remitterat Affärsverket svenska
kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021. Regeringen
har särskilt efterfrågat synpunkter på författningsförslagen och
bedömningen av dessa.
Länsstyrelsen Kalmar län har tagit del av handlingarna och vill
framföra följande.

Yttrande
Sammanfattningsvis vill Länsstyrelsen Kalmar län uppmärksamma
problemet med att vissa län inte har tillsynsavgifter som står i
proportion till kostnaderna som länen har för dammsäkerhetstillsynen.
Vissa länsstyrelser, till exempel i Kalmar, behöver mer finansiering
för att kunna bedriva dammsäkerhetstillsynsarbetet på den nivå som
efterfrågas.
Länsstyrelser med inga eller mindre antal dammar i
dammsäkerhetsklass A och B får inte in tillräckligt med
tillsynsavgifter för att täcka kostnaderna för arbetet med
dammsäkerhetstillsynen. Det är en stor del administrativt arbete och
krav på redovisningar kombinerat med långa restider. Det är även
resurskrävande att arbeta med tillsyn hos privatpersoner och mindre
bolag där kunskapen om dammsäkerhet är låg. Pengarna räcker inte
till för att upprätthålla flera personers kompetens då tillsynsavgifterna
bara medger en liten budget. Vissa år har kostnaderna överskridit
tillsynsavgifterna även om arbetet utförts med så liten insats som
möjligt. Mot slutet av året är ofta inkomna tillsynspengar slut.
Länsstyrelsen Kalmar län anser att Svenska Kraftnäts förslag att införa
bestämmelser i miljötillsynsförordningen om tillsynsprogram för
dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass i grunden är
rimligt.
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Dock innebär förslaget ytterligare kostnader för länen utan att resurser
i form av finansiering tillförs. Därför anser Länsstyrelsen Kalmar län
att förslaget:




I första hand bör kraven endast omfatta dammar i
dammsäkerhetsklass A och B.
I andra hand behöver tillsynsavgifterna för dammsäkerhetsklass C
höjas. Ett rimligt belopp i förhållande till arbetsinsatserna för
mindre dammar uppskattas i Kalmar län till minst 10 000 kr per år.
Alternativt behöver länsstyrelserna kunna söka bidrag eller kunna
få extra tilldelade medel från Svenska Kraftnät för att klara
kostnaderna.

Länsstyrelsen Kalmar län noterar även att den administrativa bördan
föreslås öka ytterligare med utökade krav på även andra redovisningar
utan att intäkterna kommer öka.
Länsstyrelsen Kalmar län saknar ett konkret förslag för hur
länsstyrelser med låga tillsynsavgifter ska finansiera arbetet. Att
överlämna tillsynen till en annan länsstyrelse innebär att kompetensen
helt kommer saknas på en länsstyrelse. Det skulle innebära att det blir
ännu mer sårbart och personberoende än idag. Kompetensen om
dammsäkerhet och kännedom om lokala anläggningar kommer
behövas på i stort sett varje länsstyrelse under NAP-prövningarna.
Därför anser Länsstyrelsen Kalmar län att dammsäkerhetstillsyn i
första hand inte bör överlåtas till andra län.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Ingrid Palmblad Örlander med
handläggare vattenverksamhet Elin Smith som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrift.

Kopia till
anna.m.carlsson@regeringskansliet.se

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

