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Yttrande över Utredningen om översyn av de statliga insatserna för
dammsäkerhet (N 2011:05), Betänkande ”Dammsäkerhet – tydliga regler och
effektiv tillsyn” SOU 2012:46
SveMin är en närings- och arbetsgivarpolitisk förening för gruvor, mineral- och
metallproducenter i Sverige. Ett 50-tal företag är idag medlemmar i SveMin. Antalet
anställda i gruvbranschen uppgår till cirka 6 000.
SveMin har tagit del av rubricerade rapport och vill framföra följande synpunkter.
Enligt vår uppfattning ger betänkandet i huvudask en korrekt beskrivning av
dammsäkerhetsarbetet och dammsäkerhetstillsynen i landet.
SveMin vidhåller sin tidigare framförda synpunkt att det är av stor vikt att tillgången på
resurser och kompetens hos tillsynsmyndigheterna säkerställs.
I betänkandet nyttjas ett flertal olika begrepp som är nya även för de som är väl insatta i
dammsäkerhetsfrågor. Den sedan tidigare vedertagna nomenklaturen har övergetts och
ersatts med ett flertal nya begrepp. Det är av yttersta vikt att dessa nya begrepp
definieras väl så att begreppsförvirring och möjligheter till feltolkningar minimeras.
Exempel på dessa nya begrepp som har introducerats är den nya konsekvensklassningen
som indelas i klasserna A, B samt C. Ett annat exempel är benämningen ”helhetsbedömning
av dammens säkerhet”.
Avseende föreslagna avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken föreslår SveMin att
ett förtydligande görs eftersom ett magasin kan omges av ett flertal dammar och det
därmed inte är rimligt att tillsynsavgiften ska bestämmas av antalet dammar utan bör
istället bestämmas av antalet dammanläggningar (magasin). I sammanfattningen i den
rubricerade rapporten beskrivs att jämkning av tillsynsavgiften bör göras. Detta avspeglas
dock ej i författningsförslaget. En begränsning av tolkningsmöjligheterna av detta är
önskvärt.
I författningsförslaget beskrivs att den som är skyldig att underhålla en damm ska årligen
till tillsynsmyndigheten lämna en dammsäkerhetsrapport. I betänkandet nämns dock att
detta gäller endast dammar i dammsäkerhetsklass A, B samt C. Även detta bör framgå av
författningsförslaget.
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