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Svemins remissyttrande avseende
”Kontrollstation dammsäkerhet 2021”
Svemin är den nationella branschföreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Antalet medlemsföretag
uppgår till ett drygt 50-tal. Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet, varav kalkstenstäkter i huvudsak är
lokaliserade till södra Sverige, främst Gotland och metallgruvorna är lokaliserade till norra Sverige och Bergslagen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanfattning
SveMin är positiv till Svenska Kraf tnäts rekommendationer och f örslag till ett vidareutvecklat
tillsynsarbetet av medlemmarnas dammanläggningar. Svemin vill särskilt lyf ta f örslaget om utökat
samarbete, specif ikt gällande säkerhetsledningssystem, mellan Svenska Kraf tnät och Myndigheten
f ör Samhällsskydd och Beredskap . Detta till f öljd av medlemmarnas anläggningar som f aller under
båda dessa myndigheters tillsynsansvar.
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Rekommendationer och förslag från Svenska kraftnät

Tillsynsvägledningen (5.1.1)
SveMins medlemmar har ett systematiskt och proaktivt dammsäkerhetsarbete där
säkerhetsledningssystemet är en viktig del f ör att säkerställa detta. För våra medlemmars
riskanläggningar ställs krav på säkerhetsledningssystem enligt f örordning (2013:319) om
utvinningsavf all, men det saknas idag central vägledning f rån MSB gällande
säkerhetsledningssystemets innehåll. Dammsäkerhetsrapportering f ör anläggningar med en
beslutad dammsäkerhetsklass A, B eller C görs dock av våra medlemm ar enligt f örordning
(2014:214) om dammsäkerhet, där SvK har tagit f ram en central vägledning. Vi upplever därf ör att
våra anläggningar ”f aller mellan stolarna” och är mycket positiva till ett utökat samarbete mellan
dessa två myndigheter samt ökad kompetens hos MSB gällande dessa f rågor.

Tillsynen (5.1.2)
Inget att kommentera.

Schablonavgifterna för dammsäkerhetstillsyn och
länsstyrelsernas motprestation (5.1.3)
SveMin är positiv till att dammsäkerhet f öreslås utgöra ett eget sakområde och den f örbättrad e
redovisning och uppf öljning av intäkter och verksamhetskostnader som detta medger.

Förslag på författningsändringar och uppdrag (5.2)
SveMin är positiv till de f öreslagna regeringsuppdragen till Svenska kraf tnät och postiv till de
f öreslagna f örf attningsändringarna, särskilt gällande den f öreslagna f ormuleringen om
helhetsbedömningar då vi bedömer att detta harmoniserar mer med internationella standarder.
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