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Länsstyrelsen i Värmlands yttrande över inkommen
fråga från LRF gällande tillgänglighet på släckvatten
Från LRF:s årsstämma i Värmland har inkommit med frågeställningar
angående tillgång på släckvatten med bakgrund av skogsbränderna 2018.
Länsstyrelsen vill först trycka på de geografiska områdesansvar som finns i
det svenska krisberedskapssystemet på nationell, regional och lokal nivå.
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har
därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt
försvar i länet.
För att utöva sitt geografiska områdesansvar behöver länsstyrelsen ta en
aktiv roll i såväl det förebyggande och förberedande arbetet i länet, som vid
hantering av inträffade samhällsstörningar.
Det geografiska områdesansvaret innebär inte att länsstyrelsen övertar ansvar
eller uppgifter från övriga berörda aktörer i och utanför länet. Länsstyrelsen
utövar alltid det geografiska områdesansvaret på regional nivå, oavsett
tidsperspektiv.
De specifika frågeställningarna besvaras nedan utifrån samma ordningsföljd
som i ursprungsbrevet.
1. om Länsstyrelsen tar hänsyn till beredskapseffekten när förändring av

dammar sker? I så fall hur?
Kommentar: Nej, länsstyrelsens värdering av dammar utifrån ett LSOperspektiv (Lag om skydd mot olyckor) och vad som i den lagen benämns
som ”farlig verksamhet” enligt 2 kap 4§ sker utifrån ett
”dammsäkerhetsperspektiv” och inte med avseende på tillgång till
släckvatten.
2. om Länsstyrelsen har en förteckning över lämpliga dammar, med

tillgänglighet för större fordon, där vattenuttag kan ske?
Kommentar: Länsstyrelsen i Värmland jobbar för närvarande med en
kartering över lämpliga vattendrag med avseende på flygande resurser.
Kartering av lämpliga iläggsplatser för t.ex. motorsprutor och dylikt görs av
räddningstjänsten i de fall de görs. Som exempel har Karlstadsregionens
räddningstjänst enligt uppgift tittat på detta under våren.
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De kartor som Länsstyrelsen tar fram kommer att visa på vattendrag
lämpliga för flygplan och helikopter att hämta släckvatten, samt vart det kan
vara olämpligt att ta vatten av olika anledningar (naturskyddsområden t.ex).
Underlagen tas fram som ett led i Länsstyrelsens ambition att stödja
kommunal räddningstjänst i förebyggande arbete på ett övergripande plan.
Uppgifterna kommer sedan distribueras till länets räddningstjänster då de har
ansvaret för räddningsinsatser enligt LSO.
3. hur Länsstyrelsens avvägningar ser ut rörande tillgänglighet av

släckningsvatten? Hur är detta arbete prioriterat?”
Kommentar: Arbetet är inte prioriterat hos länsstyrelsen, med undantag av
ovanstående kartering. Detta av samma anledning som nämns ovan.
Länsstyrelsen har inget operativt uppdrag i skogsbrandssläckning och har
därför inte detta som ett prioriterat arbete, ansvaret i denna fråga vilar helt på
kommunen och dess räddningstjänstorganisation (LSO – Lag om skydd mot
olyckor 3kap – Kommunens skyldigheter, §3 samt §8).
Som summering kan sägas att det pågår mycket arbete kring
skogsbrandsfrågan lokalt, regionalt och nationellt. Länsstyrelsen i Värmland
kommer att ta med de ovan nämnda punkterna som diskussionsunderlag vid
möten med länets räddningstjänster.

Detta yttrande har beslutats av t.f. Försvarsdirektör Patrik Norling och
föredragande brandingenjör Fredrik Walter-Bivall. Avdelningschef Torben
Ericsson har också deltagit i framtagandet av handlingen.
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