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Årlig dammsäkerhetsrapportering 2023   
  

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. 

Inför 2023 års rapportering uppmanar Svenska kraftnät länsstyrelserna att infor-

mera berörda dammägare om rutinerna för årlig dammsäkerhetsrapportering och 

hänvisa till Svenska kraftnäts vägledning och mallar. 

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 2023? 

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. 

> 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, 

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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där större åtgärder pågår eller där kvarstående avvikelser finns i egenkontrol-

len eller anläggningen. Anläggningsrapporter skickas endast till länsstyrelsen i 

det eller de län i vilket den aktuella dammanläggningen är belägen. Anlägg-

ningsrapporter behöver inte upprättas om dammsäkerhetsstatusen är tillfred-

ställande och förhållandena oförändrade, om inte länsstyrelsen särskilt begär 

detta. 

När ska dammägare rapportera? 

Ägarens dammsäkerhetsrapportering skickas senast 31 mars 2023 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. Om tillsynsansva-

ret 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).  

Vidarebefordring till Svenska kraftnät 

Länsstyrelserna vidarebefordrar ägarnas sammanfattande tabeller samlat för länet 

till Svenska kraftnät senast 30 april 2023.  

Ange diarienummer Svk 2022/3491. Två alternativ finns för vidarebefordringen: 

> Till dammsakerhet@svk.se   

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

172 24 Sundbyberg 

Kompletterande inf0rmation 

Som komplement till ovanstående information vill vi informera om rapportering 

om dammsäkerhetstillsynen 2023 och tillsynstemat för 2023. Vi kommer att skicka 

ut mer information om detta före årsskiftet.  

> Länsstyrelsernas rapportering om dammsäkerhetstillsyn 2023 

(dnr. 2022/3497) 

Rapporteringen görs på ordinarie sätt genom att fylla i vårt formulär för detta 

och maila till oss på dammsakerhet@svk.se senast den 1 mars 2023. Rapporte-

ringen ska förutom information om årets tillsyn inkludera avrapportering av 

arbetet i enlighet med fokusområdet Dammar med otillfredsställande dammsä-

kerhet. 

> Nationellt tillsynstema 2023: Dammar i dammsäkerhetsklass A 

(dnr. 2022/3498) 

Nationella teman för dammsäkerhetstillsynen utgör ett led i Svenska kraftnäts 

tillsynsvägledning avseende dammsäkerhetsfrågor. Tillsynstemat 2023 syftar 

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
mailto:dammsakerhet@svk.se
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till att lägga grunden för en fördjupad samverkan mellan Svenska kraftnät och 

berörda länsstyrelser för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete för dam-

mar i dammsäkerhetsklass A. Som ett första led i det arbetet vill vi uppmärk-

samma länsstyrelser med tillsynsansvar över dammar i dammsäkerhetsklass A 

att se över senaste inkomna anläggningsrapport. Uppmärksamma gärna be-

rörda dammägare om tillsynstemat, och begär vid behov in en ny anläggnings-

rapport i årets rapportering. Svenska kraftnät avser att begära att länsstyrelsen 

vidarebefordrar kopior av berörda ägares dammsäkerhetsrapportering i sin 

helhet.  

Länsstyrelser som inte har tillsynsansvar över någon damm i klass A omfattas 

inte av tillsynstemat. 

 

Vid frågor, kontakta Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare på  

dammsakerhet@svk.se. 
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