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Yttrande över Översyn av de statliga insatserna
för dammsäkerhet
SMHI har tagit del av Svenska Kraftnäts rapport ”Översyn av de statliga insatserna för
dammsäkerhet”. SMHI anser att det finns ett stort behov av att stärka arbetet med
dammsäkerhet i landet, och förslagen som läggs fram i översynen är väl genomtänkta.
SMHI delar uppfattningen att de dammar där ett dammbrott kan förorsaka ”en svår
påfrestning på samhället” bör urskiljas och få en fördjupad och utökad tillsyn, vilket
kan göras genom att tillämpa det nya klassificeringssystem som presenteras i tabell 3.4
(s. 23), och enligt förslaget ålägga ett speciellt regelverk för alla dammar i den högsta
riskklassen (1A).
Det är även viktigt att skapa rutiner för en fördjupad tillsyn, samt att säkerställa
behovet av resurser och kompetens vid tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande
instans. Översynen beskriver de nuvarande problemen med att säkerställa kompetens
på länsstyrelserna hos personer som bara på deltid arbetar med dammsäkerhetsfrågor.
Svenska Kraftnät förutser att en framtida regionreform, ”där ett stort antal
länsstyrelser ersätts med ett mindre antal regioner kommer att vara gynnsamt ur
resurs- och kompetenssynpunkt” (s. 33). I väntan på denna reform föreslår SMHI att
man undersöker möjligheten att utnyttja den distriktsindelning som byggts upp för
arbetet inom den svenska vattenförvaltningen. Fördelen med denna indelning är att
den redan är gjord och att den dessutom följer Sveriges hydrografi. Inom
vattendistrikten samarbetar länsstyrelser om miljöfrågor i gemensamma vattendrag.
Kontakten mellan länsstyrelserna sker genom de s.k. beredningssekretariaten.
Möjligtvis skulle en liknande modell kunna appliceras för att fördela och säkra
kompetensen inom tillsynsverksamheten för dammar.
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Förslaget att flytta ansvaret som tillsynsvägledande myndighet från Svenska Kraftnät
till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) verkar logisk eftersom man
därigenom samlar närliggande ansvarsområden på samma myndighet. SMHI vill dock
betona vikten av att en eventuell flytt av ansvaret till MSB åtföljs av utökade resurser
och en tillräcklig satsning på att förstärka kompetensen inom dammsäkerhetsfrågor.
SMHI anser det också viktigt att den uppstramning av dammsäkerhetsarbetet som
föreslås i översynen genomförs.

Tf Generaldirektör Tord Kvick har beslutat i detta ärende som beretts av Niclas Hjert.
Tf Avdelningschef Eva Edelid har deltagit i den slutliga handläggningen.

Tord Kvick
Tf Generaldirektör

2 (2)

