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Yttrande över promemoria Dammsäkerhet – åtgärdande av
säkerhetsbrister (N2012/3129/E)
SveMin har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter:
SveMin anser att det är tveksamt ifall alla dammsäkerhetshöjande åtgärder ska kunna
föreläggas. Det borde istället bara komma ifråga i situationer då någon form av brist har
uppmärksammats och behöver åtgärdas. SveMin föreslår därför att lagtexten begränsas
till att avse sådana förelägganden eller förbud som "avser åtgärdande av brister i
dammsäkerheten vid en damm som klassificerats...".
SveMin anser att det finns behov av ett enklare förfarande för dammsäkerhetsrelaterade
krav eftersom omprövningar av tillstånd och villkor tar tid. Alla ägare till större dammar
arbetar seriöst med dammsäkerhetsfrågor, har utvärderat säkerheten vid sina dammar
och har vid behov tagit fram en plan för dammsäkerhetshöjande åtgärder. En anledning
till att det ofta tar lång tid att genomföra dessa planer är att de aktuella åtgärderna
många gånger är tillståndspliktiga. Mot den bakgrunden bör det övervägas om inte
säkerhetshöjande åtgärder i enlighet med föreläggande av tillsynsmyndigheten skulle
kunna undantas från kravet på tillståndsprövning.
Det råder viss osäkerhet om vilka av dammarna som omfattas av denna utvidgning av
tillsynsmyndighetens rätt att meddela förelägganden som inskränker rättskraftiga
tillståndsbeslut. SveMin anser dock att det endast borde vara dammar i de högsta
konsekvensklasserna, dvs de föreslagna klass A och B, som omfattas. Utöver de dammar
som inte omfattas av kraven på konsekvensklassning bör även dammar i den lägre
konsekvensklassen (klass C), dvs de som skulle ge liten påverkan vid ett eventuellt
dammbrott, undantas.
SveMin anser vidare att det är av stor vikt att myndigheterna har en god dialog med
verksamhetsutövaren innan myndigheten eventuellt utfärdar förelägganden samt att
tillsynsmyndigheterna resurser samt kompetens säkerställs.
Dammägaren är enligt miljöbalken skyldig att underhålla sin damm samt att utföra
egenkontroll och har enligt miljöbalken även ett strikt skadeståndsansvar vid ett
eventuellt dammbrott. Vår uppfattning är att detta tillsammans med det
branschgemensamma dammsäkerhetsarbete som bedrivs inom SveMin har lett till att
dammsäkerhetsarbetet utförs på ett sakkunnigt och ambitiös sätt. Till stöd för
dammsäkerhetsarbetet hos dammägare inom gruvbranschen har SveMin tagit fram
GruvRIDAS, Gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet.
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