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Er beteckning: I2021/03377

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att de förslag till 
författningsändringar som Svenska kraftnät ger i huvudsak är 
lämpliga. 

Ändringar i miljötillsynsförordning
Svenska kraftnät föreslår flera tillägg i miljötillsynsförordning 
(2011:13) i syfte att säkerställa en regelbunden och förutsägbar tillsyn. 
Tilläggen innebär att länsstyrelsen ska upprätta särskilda 
tillsynsprogram för verksamheter med dammar i dammsäkerhetsklass. 
Länsstyrelsen i Stockholm har ingen invändning mot föreslagna 
tillägg. Ändringarna bedöms huvudsakligen som positiva då tillsynen 
bör bli mer effektiv när tillsynsprogram har upprättats. Det bedöms 
som lämpligt att länsstyrelsen ges möjlighet att bestämma intervallen 
mellan tillsynsbesöken utifrån angelägenhetsgrad. Inledningen på 
varje arbetsår innebär dock mycket administration och arbete med 
planering inför kommande år och redovisning av föregående. Att 
upprätta tillsynsprogram för alla dammanläggningar med 
dammsäkerhetsklass innebär till viss del ytterligare arbete av denna 
karaktär. När tillfredsställande tillsynsprogram väl är upprättade bör 
emellertid den årliga uppdateringen gå relativt fort. 

Ändringar i förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Svenska kraftnäts ger förslag på tillägg i 10 kap. 3 § förordning 
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
som innebär att avgiftsintäkter och kostnader för 
dammsäkerhetstillsyn ska redovisas i en egen post. Länsstyrelsen i 
Stockholm har inga invändningar mot förslagen.

Ändringar i förordning (2014:214) om dammsäkerhet
Svenska kraftnäts ger förslag på tillägg i förordning (2014:214) om 
dammsäkerhet. Ändringarna ger Svenska kraftnät större möjligheter 
att stifta föreskrifter angående tidpunkt för helhetsbedömningen. 
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Länsstyrelsen i Stockholm har inga invändningar mot föreslagna 
ändringar i sak. Föreslagen ny formulering under 9 § kan dock tolkas 
som ett syftningsfel eftersom det egentligen är det dokumenterade 
resultatet från bedömningen som kan ges in till tillsynsmyndigheten 
(jämför med formuleringen under 7 §). 

Övriga synpunkter
Utöver författningsförslagen ger Svenska kraftnät vissa andra förslag. 
Bl.a. föreslås ett regeringsuppdrag till Svenska kraftnät avseende att 
utreda behov av dammsäkerhetskompetens, möjligheter att överlåta 
dammsäkerhetstillsyn mellan länsstyrelser och arbetssätt för 
samordning av tillsynen. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att det är 
lämpligt att utreda vidare hur dammsäkerhetskompetens kan 
säkerställas. Det finns positiva aspekter för tillsynen av de 
dammsäkerhetsklassade anläggningarna med att samordna 
dammsäkerhetstillsynen med andra län t.ex. så som föreslås genom 
koncentration av dammsäkerhetsansvaret till utpekade länsstyrelser. 
Det kan dock finnas fördelar med att det finns 
dammsäkerhetskompetens inom vattenverksamhetshandläggarna på 
alla länsstyrelser. Detta riskerar att försvinna ifall 
dammsäkerhetstillsynen koncentreras till vissa länsstyrelser. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med 
miljöhandläggare Joakim Holmbom Tisell som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också miljödirektör Johanna Lindgren 
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.
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