2013/14

mnr: Fö1
pnr: SD440

Motion till riksdagen
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av Mikael Jansson och Stellan Bojerud (SD)
med anledning av prop. 2013/14:38

Dammsäkerhet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A ska klassas som
skyddsobjekt och omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Motivering
Det är välkommet att regeringen lägger ett förslag om att ta ett samlat grepp
kring regleringen av säkerheten kring Sveriges olika dammar. De skadeverkningar som skulle bli följden vid olika typer av dammhaverier är av sådan art
att det egentligen är mer märkligt att det inte har skett i denna form tidigare.
Med detta sagt så finns det ändå vissa uppseendeväckande svagheter med
förslaget. En sådan svaghet är utformningen av bedömningen av vilka dammar som ska anses utgöra skyddsobjekt respektive falla under säkerhetsskyddslagen. Flera tunga remissinstanser, liksom SOU 2012:46, har på denna
punkt uppmanat regeringen att redan från början klargöra vilka dammar som
ska vara aktuella för en sådan klassificering för att därigenom minska risken
för oklarheter rörande enskilda dammars status. Det är enligt vår mening en
svaghet i lagförslaget att regeringen i stället överlåter bedömningen av detta
till de enskilda ägarna av dammanläggningarna, vilket knappast är ägnat att
ge frågan en snabb och enhetlig lösning. Snarare kan man misstänka att man i
och med denna utformning av lagen skapar en situation där respektive dammanläggnings ägare har incitament för att inte göra bedömningen att den enskilda dammen ska ses som skyddsobjekt eftersom man kan befara att detta
skulle föra med sig utökade krav på säkerhet kring dammen i fråga och därmed vidhängande extra kostnader. För att undvika detta så menar vi i likhet
med Säkerhetspolisen och statens egen utredning att regeringen redan nu ska
klargöra att dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A ska klassas som
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skyddsobjekt samt att ägarföretagen för dessa dammanläggningar ska omfat-

O k ä n t n a m n p å tas av säkerhetsskyddslagens krav i aktuella delar.
dokumentegenskap.

Stockholm den 4 december 2013
Mikael Jansson (SD)
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Stellan Bojerud (SD)

