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Årlig dammsäkerhetsrapportering 2022 inklusive uppföljning av flödesdi-
mensionering     

Huvudsyftet med årsrapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska 

få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontrollen och aktuella dammsäkerhetsför-

hållanden i länet. Dammägares årsrapportering om dammsäkerhet utgör en grund 

för länsstyrelsens planering och genomförande av dammsäkerhetstillsynen. 

2022 ska dammägarna även besvara ett frågeformulär om anläggningarnas flödes-

dimensionering. Uppgifterna kommer att ligga till grund för en nationell uppfölj-

ning om flödesdimensionering som Svenska kraftnät genomför under året. Bak-

grunden till uppföljningen är att en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av di-

mensionerande flöden för dammanläggningar nyligen har fastställt, se Riktlinjer 

för dimensionerande flöde | Svenska kraftnät (svk.se). 

Inför 2022 års rapportering uppmanar Svenska kraftnät länsstyrelserna att infor-

mera berörda dammägare om rutinerna för årlig dammsäkerhetsrapportering, hän-

visa till Svenska kraftnäts vägledning och mallar och särskilt uppmärksamma om 

frågeformuläret om flödesdimensionering. 

Vem ska rapportera?  

Rapporteringsskyldigheten enligt förordningen (2014:214) om dammsäkerhet om-

fattar samtliga ägare till dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, 

B eller C.  

Vad ska dammägares rapportering omfatta 2022? 

Vägledning och mallar för rapporteringen kan hämtas på Årlig dammsäkerhetsrap-

portering | Svenska kraftnät (svk.se). Vägledningen om säkerhetsledningssystem, 

helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering och mallarna för damm-

säkerhetsrapportering är oförändrade sedan 2020.  

Följande gäller avseende omfattningen av dammägarnas rapportering:  

> Alla dammägare upprättar varje år en sammanfattande tabell över damm-

beståndet med uppgifter om egenkontrollen och skickar till länsstyrelserna i 

samtliga län där företaget har dammanläggningar med dammar i dammsäker-

hetsklass A, B eller C. 

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/flodesdimensionering-klimat/riktlinjer-for-dimensionerande-flode/
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/flodesdimensionering-klimat/riktlinjer-for-dimensionerande-flode/
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/arlig-dammsakerhetsrapportering/
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/arlig-dammsakerhetsrapportering/
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> Dammägare med tre eller fler dammanläggningar upprättar en företagsrap-

port med verksamhetsövergripande beskrivning av företagets organisation och 

dammsäkerhetsarbete och skickar till länsstyrelserna i samtliga län där företa-

get har dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B eller C. 

Dammägare med färre än tre dammanläggningar upprättar inte någon före-

tagsrapport om inte länsstyrelsen begär det. 

> Dammägare upprättar anläggningsrapporter med uppgifter om egenkon-

trollen och åtgärdsbehov för dammanläggningar där något särskilt inträffat, 

där större åtgärder pågår eller där kvarstående avvikelser finns. Anläggnings-

rapporter skickas endast till länsstyrelsen i det eller de län i vilket den aktuella 

dammanläggningen är belägen. Anläggningsrapporter upprättas inte om 

dammsäkerhetsstatusen är oförändrad om inte länsstyrelsen begär det. 

Följande gäller avseende särskild rapportering om flödesdimensionering: 

> Dammägare med dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B 

och C ska 2022 även fylla i ett frågeformulär om flödesdimensionering. 

Formuläret kan hämtas på webben på samma sida som mallarna för årsrappor-

teringen. I frågeformuläret redovisas i vilken utsträckning riktlinjerna för be-

stämning av dimensionerande flöde används samt uppgifter om avbördning 

och flödesdimensionering. Svaren förväntas ges utifrån befintlig kunskap, dvs. 

nya beräkningar eller utredningar behöver inte göras.  

> Av effektivitetsskäl kommer vägen för insamling av frågeformulären skilja sig 

åt för olika typer av ägarföretag. För mindre ägarföretag (med ett fåtal 

dammanläggningar med klassificerade dammar företrädesvis be-

lägna i ett län) önskar Svenska kraftnät att länsstyrelserna begär att 

formuläret ska fyllas i och inlämnas till länsstyrelsen samlat med 

den ordinarie årsrapporteringen. Detta gäller samtliga ägare med föl-

jande undantag:  

 Större ägare inom kraftindustrin delger ifyllda formulär direkt till Svenska 

kraftnät. Detta gäller Vattenfall Vattenkraft, Fortum Sverige, Vattenregle-

ringsföretagen, Statkraft Sverige, Sydkraft Hydropower, Skellefteå Kraft, 

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, Karlskoga Vattenkraft, Tekniska 

Verken i Linköping samt Mälarenergi Vattenkraft.  

 Större ägare inom gruvindustrin delger ifyllda formulär direkt till Svenska 

kraftnät. Detta gäller: Boliden Mineral, LKAB, Zinkgruvan Minning och 

Björkdalsgruvan.  

 Ägare med slussar och kanaler med dammar i dammsäkerhetsklass som 

normalt ej berörs av krav på flödesdimensionering undantas från uppfölj-

ningen.  
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När ska dammägare rapportera? 

Ägarens dammsäkerhetsrapportering skickas senast 31 mars 2022 till den myn-

dighet som är ansvarig för tillsyn av dammsäkerhet, i allmänhet den eller de läns-

styrelser i det eller de län där dammanläggningarna är belägna. Frågeformulären 

om flödesdimensionering från mindre ägarföretag ska inlämnas till länsstyrelsen 

samlat med årsrapporteringen i övrigt. Om tillsynsansvaret för en anläggning delas 

mellan två länsstyrelser ska rapporteringen delges båda.  

Länsstyrelsens granskning  

Rapporteringen tas emot och granskas av länsstyrelserna. Svenska kraftnät har ta-

git fram stöd för detta som finns på Vägledningar och stöd | Svenska kraftnät 

(svk.se). Formulären om flödesdimensionering behöver efter mottagandet inled-

ningsvis endast vidarebefordras till Svenska kraftnät, för vår samlade uppföljning.    

Vidarebefordring till Svenska kraftnät 

Länsstyrelserna vidarebefordrar tabellerna och frågeformulären om flödesdimens-

ionering samlat för länet till Svenska kraftnät senast 30 april 2022. Ange diarie-

nummer 2021/5074. Två alternativ finns för vidarebefordringen: 

> Till dammsakerhet@svk.se   

> I rekommenderat brev till Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200,  

172 24 Sundbyberg 

Anläggningsrapporter och företagsrapporter behöver inte skickas till Svenska kraft-

nät. 

Nationellt tillsynstema 2022 – Uppstart av fokusområdet Dammar 
med otillfredsställande dammsäkerhet 

Nationella teman för dammsäkerhetstillsynen utgör ett led i Svenska kraftnäts till-

synsvägledning avseende dammsäkerhetsfrågor. Under 2022 vill Svenska kraftnät 

inrikta länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn på att starta upp arbetet avseende 

fokusområdet Dammar i dammsäkerhetsklass med otillfredsställande dammsä-

kerhet i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024. Under 2022 

ska länsstyrelserna identifiera dammanläggningar i behov av särskild tillsyn och 

planlägga tillsynsmöten bl.a. baserat på dammsäkerhetsrapporteringen. Beskriv-

ning av fokusområdet finns på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.natur-

vardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-mil-

jobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/.  Mer information om tillsynste-

mat finns i vår begäran om rapportering av dammsäkerhetstillsyn 2022 med diari-

enummer 2021/5048. Uppmärksamma gärna berörda dammägare om tillsynste-

mat. 

Vid frågor, kontakta Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare på  

dammsakerhet@svk.se. 

https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/
https://www.svk.se/sakerhet-och-hallbarhet/dammsakerhet/vagledningar-och-stod/
mailto:dammsakerhet@svk.se
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/
mailto:dammsakerhet@svk.se

