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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Infrastrukturdepartementet 

 

Yttrande över Affärsverket svenska kraftnäts 
rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

Förslaget avser i huvudsak följande: 

En ändring i förordning (2014:214) om dammsäkerhet där förordningen kompletteras genom 
justeringar tillförs i § 7 så att det framgår att helhetsbedömningar ska utföras minst vart tionde 
år och att resultatet av helhetsbedömning utöver att dokumenteras ska redovisas till 
tillsynsmyndigheten. Därutöver föreslås att Svenska kraftnät ges möjlighet att meddela 
föreskrifter avseende när helhetsbedömningar enligt 7 § ska göras.  

I nuläget anges att helhetsbedömningar ska utföras vart tionde år, att resultatet ska 
dokumenteras samt att Svenska kraftnät har möjlighet att meddela föreskrifter avseende 
innehållet i samt omfattningen och dokumentationen av helhetsbedömningar.  

Vidare föreslås en komplettering i miljötillsynsförordningen (2011:13) 10 kap. 3 § så att läns-
styrelserna årligen ska redovisa avgiftsintäkter och kostnader för tillsyn av dammsäkerhet 
skiljt från tillsyn över vattenverksamhet.  

Slutligen föreslås en komplettering i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken gällande redovisning av intäkter och kostnader i 10 kap. 3 §. Komplet-
teringen avser krav på att länsstyrelserna ska upprätta tillsynsprogram för klassificerade 
dammar. I nuläget finns det kravet i tillsynsförordningen 10 a § för vissa utpekade miljöfarliga 
verksamheter, och Svenska kraftnät bedömer att det på motsvarande sätt bör finnas för 
klassificerade dammar. 

Sammantagen bedömning 

Av remissen framgår bakgrund och syfte med förslaget samt i viss mån en beskrivning av 
berörda dammägare. Enligt förordningen om konsekvensutredningar (2007:1244) ska 
förslagsställaren förutom en fullständig beskrivning av berörda företag utifrån antal, storlek 
och bransch bland annat beskriva vilka administrativa och andra kostnader som kan 
uppkomma till följd av förslaget, om förslaget får någon verksamhetsmässig påverkan på 
företagen, liksom konkurrenspåverkan mellan berörda företag samt om särskild hänsyn har 
tagits till små företag vid utformningen av reglerna. Remissen saknar dessa beskrivningar, 
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liksom övriga beskrivningar (förutom gällande bakgrund och syfte) enligt 6 och 7 §§ i förord-
ningen om konsekvensutredningar (2007:1244). 

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ för-
ordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 9 mars 2022. 

I beslutet deltog: Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Hans Peter Larsson och 
Lennart Renbjer. 

Ärendet föredrogs av: Annika LeBlanc. 

 
Claes Norberg 

Ordförande

 
 
Annika LeBlanc 

Föredragande
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