Sida

YTTRANDE

Vattenskydd
Peter Andersson
010-2247351

1(2)

Datum

Beteckning

2022-02-28

535-10778-2022

Infrastrukturdepartementet

Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts rapport
Kontrollstation dammsäkerhet 2021
_____________________________________________________________
Infrastrukturdepartementets dnr I2021/03377

Länsstyrelsen i Värmlands län har fått Affärsverket svenska kraftnäts rapport
Kontrollstation dammsäkerhet 2021 för yttrande.
Länsstyrelsen bedömer att Affärsverket svenska kraftnät genom sin rapport
uppfyllt det krav på redovisning som följer av uppdrag nr 5 i
regleringsbrevet för budgetåret 2020 för Affärsverket svenska kraftnät.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på de rekommendationer och förslag som
lämnas i rapporten men vill uppmärksamma ett par frågor som det kan finnas
skäl att beakta i kommande lagstiftningsarbete och i Affärsverket svenska
kraftnäts fortsatta arbete.
Kunskapsbrister m.m. hos ägare av säkerhetsklassade dammar.
Av 11 kap. 20 § miljöbalken framgår att i ett mål om utrivning av en damm,
efter begäran av en ägare av en fastighet som skulle skadas av en utrivning,
får inte mark- och miljödomstolen förordna att skyldigheten att underhålla
anläggningen och fullgöra övriga skyldigheter som åligger anläggningens
ägare ska övergå på fastighetsägaren, om det kan antas att denne inte kan
fullgöra skyldigheterna. I miljölagstiftningen finns emellertid inte något
allmänt krav på lämplighetsprövning av den som t.ex. genom ett köp övertar
en damm i säkerhetsklass (eller ett vattenkraftverk). Det är därför inte med
gällande lagstiftning genom förprövning säkerställt att den som övertar en
damm i säkerhetsklass har tillräcklig kunskap och ekonomi för att t.ex. över
tid hålla en sådan anläggning i det skick som krävs för en god
dammsäkerhet. Behovet av och möjligheten att införa ett krav på
lämplighetsprövning av den som övertar en damm i säkerhetsklass bör
utredas och övervägas i lagstiftningsarbetet.
Tillsyn av dammar med okänd eller otillfredsställande dammsäkerhetsstatus
Det föreslås i rapporten att tillsynen av dammar med okänd eller
otillfredsställande dammsäkerhetsstatus ska stärkas genom att dessa
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dammanläggningar ska utgöra ett fokusområde i den nationella strategin för
miljöbalkstillsyn 2022-2024.
Länsstyrelsen har identifierat ett antal flottningsdammar som skulle kunna
hamna i dammsäkerhetsklass C. Sådana dammar kan vara att betrakta som
herrelös egendom och det kan således för dessa anläggningar saknas en
adressat att rikta tillsynsåtgärder mot vid brister i dammsäkerheten. När
förutsättningarna är sådana att herrelösa dammanläggningar är eller bör vara
klassificerade i damsäkerhetsklass är frågan hur de ska hanteras i tillsynen.
Det är en fråga som bör behandlas av Affärsverket svenska kraftnät i
tillsynsvägledningen och även i lagstiftningsarbetet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Georg Andrén med Peter Andersson
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksamhetschef
Bengt Falemo, avdelningschef Torben Ericson och enhetschef Örjan Larsson
medverkat.

