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Yttrande
Avsnitt 2.4.4
Länsstyrelsen anser att år 2020 inte är representativt för att dra
slutsatser av hur arbetet med dammsäkerhetstillsyn har genomförts då
pandemin påverkade vilka resurser som fanns tillgängligt till
länsstyrelsernas ordinarie verksamhet samt hur tillsynen kunde
genomföras.
Avsnitt 4.3.2
Länsstyrelsen delar SVK:s bedömning att schablonavgifternas nivåer
är fortsatt relevanta.
Avsnitt 4.3.3
Länsstyrelsen delar SVK:s bedömning om att avgiftsintäkterna för
dammsäkerhetstillsyn fortsatt bör disponeras av länsstyrelserna.
Avsnitt 5.1.2
Länsstyrelsen anser att dammsäkerhetsarbetet har utvecklats och
stärkts betydande sedan dammsäkerhetsregleringen genomfördes men
anser att det är svårt att dra slutsatser av om tillsynen har skärpts
tillräckligt efter så kort tid. Det tar tid att bygga upp
tillsynskompetens, samverkansformer, rutiner och metodik för en
ändamålsenlig tillsyn. Under 2020-2021 påverkade dessutom
pandemin vilka resurser som fanns tillgängligt till länsstyrelsernas
ordinarie verksamhet samt hur dammsäkerhetstillsynen kunde
genomföras.

Postadress:351 86 Växjö

Telefon: 010-223 70 00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/kronoberg

Länsstyrelsen i
Kronobergs län

Yttrande
2022-03-24

2 (3)
535-7524-2021

Avsnitt 5.1.3 samt bilaga 2
Länsstyrelsen delar SVK:s bedömning att tillsynsavgifterna är av
relevant storlek.
Länsstyrelsen ser inte behov av att ändra i länsstyrelsens
verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) då länsstyrelsens arbete går
att redovisa och följa upp med befintlig struktur. Länsstyrelsen i
Kronobergs län tidsredovisar dammsäkerhetsarbetet på en särskild
projektkod. Inom projektet sker redovisning på olika underaktiviteter
som exempelvis tillsyn och kompetensutveckling vilket medför att
tiden kan följas upp redan i nuläget. Länsstyrelsens VÄS-struktur är
komplicerad och att börja bygga om den skulle medföra att det blir
olika principer i strukturen. För en sådan förändring behöver man
noggrant väga in vad det skulle innebära för positiva effekter för
länsstyrelsen. Då redovisning av intäkter och kostnader inom
dammsäkerhet kan ske med nuvarande struktur ser länsstyrelsen inte
något behov av att ändra VÄS-strukturen för att redovisning ska
kunna ske på ett ändamålsenligt sätt.
Länsstyrelsen kan se att uppföljning av dammsäkerhetstillsynen skulle
bli tydligare om det utgjorde ett eget sakområde i redovisningen till
naturvårdsverket men då redovisning av dammsäkerhetstillsyn även
sker till SVK blir det dubbel redovisning för länsstyrelsen del.
Länsstyrelsen föredrar att redovisning av dammsäkerhetstillsyn endast
sker på ett sätt.
Avsnitt 5.2 samt bilaga 3, 4 och 5
Regeringsuppdrag till SVK att utföra med bistånd av
länsstyrelserna
Länsstyrelsen har inga synpunkter på att SVK utreder behovet av
dammsäkerhetskompetens och övergripande arbetssätt för samordning
av tillsynen mellan länsstyrelserna men anser inte att frågan om
överlåtelse av tillsynen mellan länsstyrelser behöver utredas av SVK.
Möjligheten att överlåta tillsyn till andra länsstyrelser finns redan
idag. Länsstyrelsen är positiva till att möjligheten till överlåtelse av
tillsynen mellan länsstyrelser finns men anser att respektive berörd
länsstyrelse själva behöver utreda och besluta om det är lämpligt med
överlåtelse av tillsynen för en anläggning.
Dammanläggningar är komplicerade och kräver tillsyn och
avvägningar från många olika aspekter med flera inblandade
kompetenser hos länsstyrelsen. Vid tillsyn av dammanläggningar
krävs ofta lokalkännedom, kännedom om vattensystem och aktuella
planläggningsfrågor. Länsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att
bevara dammsäkerhetskompetens och kunskap om länets anläggningar
inom länsstyrelsen då frågan är kopplad till många andra verksamheter
inom länsstyrelsen. Som exempel kan nämnas samverkan med enheten
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för försvar- och beredskap samt inför kommande omprövningar inom
ramen för arbetet med den nationella planen (NAP).
Länsstyrelsen ser gärna att kunskap- och erfarenhetsutbyte och
samverkan mellan länen utvecklas ännu mer men frågan om hur
länsstyrelsen ska bemanna tillsynsarbetet gällande dammsäkerhet bör
utredas och beslutas av respektive länsstyrelse.

Författningsändring i miljötillsynsförordningen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ändring i
miljötillsynsförordningen om att länsstyrelsen ska upprätta
tillsynsprogram under förutsättning att tillsynsprogrammet endast
omfattar dammsäkerhet och inte hela vattenverksamheten.
Författningsändring i FAPT
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ändring i FAPT om att
länsstyrelsen årligen ska redovisa avgiftsintäkter och kostnader för
tillsyn av dammsäkerhet.
Författningsändring i förordningen om dammsäkerhet
Länsstyrelsen tillstyrker förslag om ändring i förordningen om
dammsäkerhet om att helhetsbedömningar ska utföras minst var tionde
år och redovisas till tillsynsmyndigheten.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Landshövding Maria Arnholm med
vattenhandläggare Åsa Ottosson Citron som föredragande. Länsråd
Malin Almqvist, chefen för miljöavdelningen Maria Levin, chefen för
vattenenheten Jan Grosen, chefen för ekonomienheten Thomas
Rademyr och vattenhandläggare Åsa Fredriksson har medverkat i
beslutet.

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

