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Er beteckning: I2021/03377

Yttrande
Det framgår av remissen att regeringen särskilt vill ha synpunkter på
de förslag på författningsändringar som föreslås i rapporten. Enligt
Länsstyrelsen Skåne är det inga stora förändringar som föreslås. Det
råder inga särskilda omständigheter eller förhållanden i Skåne, eller
vid länsstyrelsen Skåne, som motiverar ett särskilt ställningstagande
om förslagen. Vi avstår därför från att lämna synpunkter i den delen.

Övriga synpunkter
Länsstyrelsen Skåne bedömer att såväl tillsynsmyndigheternas
dammsäkerhetstillsyn som dammägarnas kunskap om vilka skador de
egna dammarna kan ge upphov till, har stärkts på ett betydande sätt
sedan det helt nya regelverket om dammsäkerhet infördes 2014 och
möjliggjorde säkerhetsklassning av dammar från 2015. Det har tagit
tiden fram till 2020 tills det att flertalet av alla dammar som omfattas
av regelverket har hunnit bli säkerhetsklassade. Det är bra att Svenska
kraftnät har genomfört en kontrollstation 2021. Det är dock för tidigt
att dra långt gående slutsatser om vilka ytterligare regelförändringar
som behövs.
Att överlåta tillsyn mellan län är en möjlighet som finns sedan lång tid
tillbaka men det kräver noggranna överväganden för varje specifik
anläggning. Exempelvis för Skånes del har vi klassade dammar som
endast i mindre omfattning utgör dammar som är kopplade till
kraftverk. Våra klassade dammar säkerställer i stället skyddet av en av
länets största städer, säkerställer försörjning av dricksvatten,
säkerställer behovet av industrivatten, samt utgör infrastruktur i form
av statlig väg. Att exempelvis överlämna dammsäkerhetstillsyn över
sådana anläggningar till annat län skulle innebära ett betydande
kunskapstapp gällande helhetsbilden över dessa anläggningar som är
så viktiga för länet även ur andra aspekter än just dammsäkerheten.
Behov av överlåtelse och möjlighet till övertagande bör även
fortsättningsvis helt och hållet vara en fråga mellan berörda
länsstyrelser.
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Länsstyrelsen noterar att Svenska kraftnät redan har fått gehör för det
förslag som framförs i kontrollstationsrapporten om att få i uppdrag
utreda bland annat möjligheter till överlåtelse av tillsyn. Det är en
underlig ordning att ge detta uppdrag innan remisstiden för rapporten
har gått ut. Oavsett den underliga ordningen, avstyrker Länsstyrelsen
Skåne att Svenska kraftnät ges i uppdrag att utreda centralisering av
tillsynen till utpekade länsstyrelser eller annat som att göra med
överlåtelser av dammsäkerhetstillsyn mellan länen. Det är däremot
viktigt att Svenska kraftnät på sitt enastående tillsynsvägledande vis
fortsätter att uppmuntra och verka för olika typer av samordning och
samverkan mellan länen i det viktiga dämsäkerhetstillsynsarbetet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Ola Melin med
vattenhandläggare Maria Nitare som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också avdelningschef Annelie Johansson
medverkat.
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.

