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Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att dammsäkerhetstillsynen har utvecklats och
stärkts betydande under de senaste åren. Tillsynskompetens,
samverkansformer och metodik tar tid att bygga upp och att
implementera. Det är därför för tidigt att redan nu utvärdera och
föreslå omfattande förändringar, exempelvis centralisering eller
överlåtelse av dammsäkerhetstillsyn. Möjlighet till överlåtelse av
tillsyn finns redan idag, men överlåtelse av tillsyn kräver noggranna
överväganden i varje specifikt fall.

Yttrande
Avsnitt 2.4.4
Rådande pandemi har medfört att länsstyrelsens tillsynsarbete inte har
kunnat genomföras fullt ut så som det var planerat. Att genomföra
uppföljning och dra slutsatser av genomförd dammsäkerhetstillsyn för
år 2020 är inte representativt för hur arbetet har planerats eller varit
tänkt att genomföras.
Avsnitt 4.2
Länsstyrelsernas sätt att bemanna tillsynsarbetet bör bäst beslutas av
respektive länsstyrelse. Att flera personer delar på tillsynsarbetet är
positivt för att minska sårbarheterna och möjliggöra kontinuitet i
tillsynsarbetet. För det krävs dock resurser och att personer som
arbetar med dammsäkerhetstillsyn ibland även har andra uppgifter
som är vanligt speciellt på mindre länsstyrelser som bara har någon
enstaka dammsäkerhetsklassade dammar. Att personer som arbetar
med dammsäkerhetstillsyn ibland även har andra uppgifter är därför
vanligt speciellt på mindre länsstyrelser som bara har någon enstaka
dammsäkerhetsklassade dammar.
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Avsnitt 5.1.1
Länsstyrelsen håller med om att det är en bra att Svenska kraftnät
samverkar mer med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i
rollen som tillsynsvägledande myndighet enligt
utvinningsavfallsförordningen och LSO. Länsstyrelsen delar också
uppfattningen om att Svenska Kraftnät bör öka samverkan med Havsoch Vattenmyndigheten i rollen som tillsynsvägledande för
vattenverksamheter och Naturvårdsverket i rollen som
sammanhållande för den nationella tillsynsstrategin och som ansvarig
för uppföljning av länsstyrelsernas samlade tillsyn enligt miljöbalken.
Det skulle kunna ge positiva effekter både för handläggare på
länsstyrelsen och dammägarna.
Avsnitt 5.1.2
Länsstyrelsen anser att dammsäkerhetstillsynen fortfarande är under
uppbyggnad, men att den har utvecklats mycket sedan klassificeringen
genomfördes. Tillsynskompetens, samverkansformer och metodik tar
tid att bygga upp och att implementera. Det är därför för tidigt att
redan nu utvärdera och föreslå omfattande förändringar.
Avsnitt 5.2
Länsstyrelsen har inga synpunkter på att Svenska Kraftnät utreder
behovet av dammsäkerhetskompetens eller övergripande arbetssätt för
samordning av tillsynen.
Länsstyrelsen ställer sig tveksam till att Svenska kraftnät ska utreda
frågan om överlåtelse av dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser.
Möjlighet att överlåta tillsyn mellan länsstyrelser finns redan idag. Om
och när detta ska ske måste dock beslutas av respektive berörda
länsstyrelser.
Överlåtelse av dammsäkerhet till ett annat län kan riskera att försvåra
samverkan och tillsynen. Detta riskerar att skapa en försämrad
helhetssyn, kunskapsluckor, otydlighet, stuprörseffekter och
merarbete. Syftet och den tänkta vinsten med överlåtelse av
dammsäkerhetstillsyn måste därför noggrant vägas mot de risker och
andra konsekvenser som överlåtelsen medför. En sådan bedömning
krävs för varje enskilt objekt där överlåtelse övervägs. Dessa
bedömningar görs bäst i samverkan mellan berörda länsstyrelser.
Länsstyrelsen ser positivt på att man kan samarbeta eller överlåta
dammsäkerheten till en annan länsstyrelse. Mindre länsstyrelser har
oftast inte tillräckligt med resurser och har även svårt att behålla
kompetensen.
Bilaga 2
Alla länsstyrelser har inte en specifik projektkod för att redovisa
dammsäkerhetstillsynen. Länsstyrelsen ser det positivt med en ny
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VÄS-struktur, dock är det viktigt att förtydliga så att alla redovisar
likadant.
Svenska kraftnät har skickat ut spec.-koder under början av 2022 som
länsstyrelserna kan använda sig av. Länsstyrelsen anser att det inte
behövs både spec.-koder och ny VÄS-struktur.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 9455-2021 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Kristina Keltler Mossberg med
vattenhandläggare Sophia Sandås 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.

