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rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021
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Yttrande
Länsstyrelsen ser positivt på förslagen och bedömer att dessa kommer
leda till ytterligare stärkt dammsäkerhetstillsyn. Länsstyrelsen har inga
synpunkter att lämna på de förslag till författningsändringar och
uppdrag som Svenska kraftnät föreslår i rapporten.
Länsstyrelsen lämnar några synpunkter nedan på den analys som görs
av utförd tillsyn. Det arbete som planerades och var tänkt att
genomföras under år 2020 fick till stora delar omprioriteras på grund
av rådande pandemi. Personal som arbetade med dammsäkerhetstillsyn fick andra arbetsuppgifter i krisorganisationen. Dessutom var
dammägarna mycket restriktiva och tog i princip inte emot besökare
på sina anläggningar för att inte få in smitta bland sin driftpersonal.
De uppföljningar och slutsatser som baseras på detta år kan därför inte
anses vara representativt.
Länsstyrelsen anser att dammsäkerheten har stärkts och utvecklats
under åren. Arbetet med att öka kompetensen, metodik och
samverkansformer pågår och tar tid att implementera.

Bakgrund
Dammsäkerhetsregleringen infördes år 2014 med syftet att förebygga
dammhaverier, bland annat genom att stödja utvecklingen av
dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna och genom att stärka tillsynen
av dammsäkerheten. Svenska kraftnäts uppdrag att analysera om
tillsynen och tillsynsvägledningen skärpts i den omfattnings som krävs
sedan införandet av dammsäkerhetsregleringen år 2014 redovisas i
rapporten. Rapporten innehåller även författningsförslag om införande
av tillsynsprogram i tillsynsförordningen, förslag om redovisning av
intäkter och kostnader i förordning om avgifter för prövning och
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tillsyn enligt miljöbalken samt förslag om helhetsbedömningar i
förordning om dammsäkerhet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med handläggare
Katarina Frilén som föredragande. I den slutliga handläggningen har
också enhetschef Anna-Carin Ohlsson medverkat.

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

