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Förord 
Svenska kraftnät är tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet 
enligt miljöbalken 11 kap, och ska i det uppdraget samverka med 
länsstyrelserna för ett effektivt tillsynsarbete.  

Denna rapport är en sammanställning av dammägares årliga dammsäkerhets-
rapportering till tillsynsmyndigheterna som följer av 8 § förordningen 
(2014:214) om dammsäkerhet. Syftet med rapporten är att stödja 
länsstyrelsernas uppföljning av dammägarnas rapportering samt planering av 
efterföljande tillsyn. Rapporten utgör även en del av Svenska kraftnäts 
underlag för att följa dammsäkerhetsutvecklingen i Sverige och identifiera 
utvecklingsbehov.  

Rapporten har upprättats av Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare 
och fastställts av Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef för Tillsyn. 
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar en sammanställning av 116 dammägares 
dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelserna avseende år 2021. Underlaget 
utgörs huvudsakligen av ägarnas redovisade tabellsammanställningar.  

Sammanställningen omfattar 440 dammanläggningar i 20 län, dvs. alla län 
med dammar i dammsäkerhetsklass. Totalt ingår 278 anläggningar som har 
minst en damm i dammsäkerhetsklass A eller B och 162 anläggningar som har 
dammar i högst dammsäkerhetsklass C. Majoriteten av dammanläggningarna, 
cirka två tredjedelar, ägs av ett tiotal stora ägare inom vattenkraftsindustrin. 
Samtidigt finns över 90 små ägare med endast en eller två anläggningar.  

Från rapporteringen framgår bl.a. följande: 

> Ägarna anger för omkring tio procent av anläggningarna att dokumentation 
och/rutiner saknas helt eller delvis i fråga om identifiering och bedömning 
av faror, anläggningens drift, underhåll och tillståndskontroll och/eller 
planering för nödsituationer. 

> Ägarna rapporterar att allvarliga svagheter har upptäckts under året 
och/eller åtgärdats vid cirka 18 procent av anläggningarna samt att 
kvarstående åtgärdsbehov finns för ungefär en tredjedel av dammbeståndet. 
Endast ett fåtal driftstörningar och beredskapshändelser har inträffat under 
året.  

> Helhetsbedömning av dammsäkerheten rapporteras endast ha utförts för en 
liten andel av anläggningarna, och för ungefär en tredjedel av damm-
beståndet har planerat årtal för helhetsbedömning skjutits upp. Ägarna 
bedömer dock att säkerheten är tillfredställande för cirka 95 procent av 
anläggningarna, för en tredjedel av dessa med förbehåll att någon typ av 
åtgärdsbehov föreligger. 

Svenska kraftnät bedömer efterlevnaden av kravet på dammsäkerhets-
rapportering som mycket god, och ser det som positivt att ägarna bedömer att 
en så stor andel av dammanläggningarna har tillfredsställande dammsäkerhet. 
Det är dock viktigt att åtgärdsplaner tas fram och genomförs för den relativt 
stora andelen anläggningar med identifierade brister i rutiner och anläggnings-
dokumentation och/eller andra kvarstående svagheter. Vidare bedöms att 
resurserna hittills varit otillräckliga för genomförande och uppföljning av 
helhetsbedömningar av dammsäkerheten. Arbetet bedöms ännu inte har funnit 
sina former, samtidigt som ett stort antal helhetsbedömningar behöver 
genomföras under de närmaste åren.  
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Begreppslista 
Dammsäkerhetsklass Klassificeringssystem enligt 11 kap. 24-26 §§ 

miljöbalken. Dammar som vid ett dammhaveri 
skulle förorsaka konsekvenser med mer än liten 
betydelse från samhällelig synpunkt ska 
klassificeras i dammsäkerhetsklass A, B eller C, 
där A är högst. För klassificerade dammar gäller 
därför särskilda krav enligt bl.a. Förordningen 
(2014:214) om dammsäkerhet.     

  

RIDAS/GruvRIDAS Energiföretagens-/Gruvindustrins riktlinjer för 
dammsäkerhet 

  

Dammsäkerhets-
utvärdering (DSU) 

Utvärdering av en dammanläggnings säkerhet 
genom prövning mot uppställda 
säkerhetskriterier samt genom identifiering, 
analys och värdering av aktuella risker med 
förslag på hantering av dessa (RIDAS 2020).  

I tidigare versioner av RIDAS fanns Fördjupad 
Dammsäkerhetsutvärdering (FDU) som 
begrepp för en heltäckande och systematisk 
analys och värdering av säkerheten hos en 
dammanläggning. DSU har ersatt FDU som 
verktyg för att ge en helhetsbild av 
anläggningens säkerhet med förekommande 
risker och hantering av dessa.  

  

Helhetsbedömning Enligt förordning (2014:214) om 
dammsäkerhet ska helhetsbedömning av en 
damms säkerhet göras vart 10:e år. Den syftar 
till att avgöra om dammens konstruktion och 
funktion motsvarar krav i aktuell reglering, 
aktuella nationella och internationella 
föreskrifter och standarder, samt aktuella krav 
avseende säkerhetsnivå. Vidare ska en 
helhetsbedömning ange om den aktuella 
dammsäkerhetsorganisationen och 
verksamheten är tillräcklig för att säkerställa att 
säkerhetsnivån uppfylls fram till nästa 
helhetsbedömning. Den ska även innefatta en 
bedömning av om organisatoriska eller 
strukturella förändringar behöver genomföras 
för att säkerställa ändamålsenlig säkerhetsnivå 
utgående från respektive damms 
dammsäkerhetsklass. 
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1 Inledning 
I Sverige finns tusentals dammar som bidrar till viktiga samhällsfunktioner 
såsom vattenkraftproduktion, gruvindustri, inlandssjöfart, vattenförsörjning, 
skydd mot översvämningar m.m. Dammar kan dock även medföra risker, då ett 
dammhaveri – med frisläppande av uppdämt vatten och blandningar av vatten 
och annat material – kan förorsaka översvämningar med allvarliga följder för 
bl.a. människors liv och hälsa, bebyggelse, samhällsviktig verksamhet och 
miljö. För att förhindra dammhaveri och begränsa dess konsekvenser behöver 
dammägaren löpande arbeta med egenkontroll och underhåll av dammen, 
samt åtgärdsplanering i förebyggande syfte. Även dammsäkerhetstillsyn krävs 
för att säkerställa att dammsäkerheten i landet är tillfredställande. 

De dammar som bedöms medföra större samhällskonsekvenser vid 
dammhaveri omfattas av krav på dammsäkerhetsklassificering enligt 11 kap. 24 
och 25 §§ miljöbalken. Den som underhåller en sådan damm är skyldig att 
årligen rapportera om dammens egenskaper och de åtgärder som vidtas vid 
drift och underhåll av dammen för att förhindra ett dammhaveri och för att 
begränsa skador till följd av ett sådant haveri. Dammsäkerhetsrapporteringen 
syftar till att ge tillsynsmyndigheten god insyn i den underhållsskyldiges arbete 
och bidrar därmed till en effektiv tillsyn.  

1.1 Om denna rapport 
Svenska kraftnät begär, i egenskap av tillsynsvägledande myndighet för 
dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken, årligen in uppgifter från 
länsstyrelserna om dammägarnas1 årliga dammsäkerhetsrapportering. Denna 
rapport är en sammanställning av uppgifter om klassificerade dammarna samt 
ägarnas dammsäkerhetsarbete. Underlaget utgörs av dammägarnas 
dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelsen avseende år 2021.  

Rapporten utgör underlag för Svenska kraftnäts: 

> rapportering till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet 

> tillsynsvägledning och handläggarträffar om dammsäkerhet 

> regeringsuppdrag om effektivare dammsäkerhetstillsyn2 

                                                           

1 I rapporten används genomgående begreppet dammägare som ett samlingsbegrepp för den som är 
verksamhetsutövare respektive har underhållsskyldighet för en damm. 
2 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2022-2024: Affärsverket svenska kraftnäts 
tillsynsvägledning om dammsäkerhet enligt 11 kap. miljöbalken i enlighet med miljötillsynsförordningen 
(2011:13), Svenska kraftnät, dnr 2022/356 



 

9 
 

> dammsäkerhetstillsynens fokusområde Dammar i dammsäkerhetsklass 
med otillfredsställande dammsäkerhet3 

1.2 Dammsäkerhetsklassificering och 
rapporteringskrav 

Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad i 
dammsäkerhetsklass A, B eller C omfattas av årliga rapporteringskrav till 
tillsynsmyndigheten enligt 8 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. 
Dammsäkerhetsrapporteringens utformning och omfattning framgår i 
vägledningen om säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig 
dammsäkerhetsrapportering4, framtagen av Svenska kraftnät.  

För beskrivning av dammsäkerhetsklasser och deras innebörd, se Tabell 1. 

Dammsäkerhets- 
klass 

Konsekvensernas 
allvarlighetsgrad 

Konsekvenser av dammhaveri 

A Mycket stor betydelse från 
samhällelig synpunkt 

Ett dammhaveri kan leda till en nationell kris 
som drabbar många människor och stora 
delar av samhället samt hotar 
grundläggande värden och funktioner. 

B Stor betydelse från 
samhällelig synpunkt 

Ett dammhaveri kan leda till stora regionala 
och lokala konsekvenser eller störningar 
men haveriet kan inte leda till en nationell 
kris. I detta fall handlar det främst om förlust 
av människoliv och/eller konsekvenser och 
störningar som är omfattande, har en 
regional utsträckning samt tar lång tid och 
blir dyrbara att åtgärda. 

C Måttlig betydelse från 
samhällelig synpunkt 

Ett dammhaveri kan leda till betydande 
lokala konsekvenser eller störningar. Det 
handlar främst om skador på lokal 
infrastruktur, skador på egendom eller 
miljöskador, eller tillfälliga störningar. Risken 
för förlust av människoliv är försumbar. 

Tabell 1. Dammsäkerhetsklasser. Klassificering av damm utgår från samhällelig synpunkt 
samt de konsekvenser som avser dammsäkerhetsklassen

                                                           

3 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/nationell-strategi-for-
miljobalkstillsynen/fokusomrade-vattenverksamhet/#E1868458723 
4 Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering - En vägledning 
från Affärsverket svenska kraftnät jml. 5-8 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet, Svenska 
kraftnät, dnr. 2019/1657 
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Utöver dammsäkerhetsklass A, B och C, finns även beteckningen U - ”damm 
utan klass”. Den gäller för dammar utan dammsäkerhetsklassificering, vars 
dammhaverikonsekvenser bedöms ha liten betydelse från samhällelig 
synpunkt. Ett dammhaveri i sådan damm kan inte leda till betydande 
konsekvenser eller störningar, och dammen omfattas inte av det ovannämnda 
inrapporteringskravet. 

1.3 Om dammsäkerhetsrapportering 
Dammsäkerhetsrapporteringen ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 
31 mars varje år.  Den avser i huvudsak föregående år och svarar mot 
förhållandena vid årsskiftet, men innefattar även vissa framåtblickande 
uppgifter såsom planerade underhållsarbeten. Om ägarförhållanden ändrats 
ska detta tydligt framgå. 

Rapporteringen består av tre delar. En sammanfattande tabell med 
nyckeluppgifter om verksamhetens dammar i dammsäkerhetsklass, en 
företagsrapport samt för respektive anläggning, en anläggningsrapport. Den 
sammanfattande tabellen ska upprättas årligen och lämnas till 
tillsynsmyndigheten, medan de andra rapporterna lämnas in under vissa 
förutsättningar.  

Dammsäkerhetsrapporteringens delar illustreras i Figur 1. 
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Figur 1. Dammsäkerhetsrapporteringens delar, deras inehåll samt uppgifter om när de ska 
rapporteras. 

För mer information om dammsäkerhetsrapporteringens utformning och 
omfattning hänvisas till den tidigare nämnda vägledningen om säkerhets-
ledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. 
Mallar för rapporteringen kan laddas hem från Svenska kraftnäts webbplats. 
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• Upprättas/uppdateras varje år av 
ägare med minst tre 
dammanläggningar med dammar i 
dammsäkerhetsklass 
• Kan även upprättas på begäran 
av länsstyrelsen 
 

Sammanfattande tabell 
upprättas varje år 

Anläggningsrapport 
• Upprättas om något särskilt 
inträffat eller utförts under året, 
annars hänvisas till tidigare 
rapportering. 
• Kan även upprättas på begäran 
av länsstyrelsen 

Beskrivning av 
företagets 
dammsäkerhets- 
arbete 
(säkerhetsledning) 

 

Verksamhetsövergripande 
lägesbeskrivning – aktiviteter, 
förändringar och resultat 
under rapporteringsåret 

Förteckning över 
verksamhetens 
dammanläggningar med 
dammar i 
dammsäkerhetsklass A, B 
eller C samt nyckeluppgifter 
och noteringar 

Anläggningsspecifik 
lägesredovisning om 
dammsäkerhetsarbetet 
under året och kvarstående 
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2 Underlag för sammanställningen 
Som underlag för denna sammanställning har Svenska kraftnät begärt att 
länsstyrelserna ska delge Svenska kraftnät tabellsammanställningar från 
dammägarnas dammsäkerhetsrapportering avseende 2021. För 2021 omfattar 
rapporteringskravet 116 dammägare med totalt 440 dammanläggningar med 
dammar i dammsäkerhetsklass A, B eller C. 

I tabellsammanställningarna framgår inledningsvis uppgift om 
företag/underhållsansvarig, aktuella kontaktuppgifter och år för 
rapporteringen. Därefter listas  

1. verksamhetens dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass 
A, B eller C, med uppgifter om geografiskt läge och klassificering för 
respektive anläggning, 

2. anläggningsdokumentation med nyckeluppgifter om egenkontrollen,  

3. en lägesredovisning för året rörande avvikelser, händelser och åtgärder, 

4. en samlad bedömning av dammsäkerheten, samt 

5. eventuella anmärkningar eller annan återkoppling till 
tillsynsmyndigheten och hänvisning till eventuella Bilagor.  

Tabellens utformning kan ses i Bilaga 1. 

I de fall då förtydligande relaterat till sammanställningarna behövts har 
dammsäkerhetshandläggare vid berörd länsstyrelse kontaktats. 

2.1 Kompletterande underlag 
Svenska kraftnät har inhämtat kompletterande underlag från berörd 
länsstyrelse för de dammar där det rapporterats att driftstörning eller 
aktivering av samhällets beredskap skett. Verket har vidare begärt att få ta del 
av utförda helhetsbedömningar för de anläggning där ägaren uppgett att en 
sådan utförts under år 2020 (17 st), med syfte att närmare följa upp hur arbetet 
med helhetsbedömningar fortlöper. Kompletterande uppgifter har inkommit 
för vissa av dessa (10 st).  

I samband med dammsäkerhetsrapporteringen för 2021 har ägarna även 
inlämnat uppgifter relaterat till 2022 års nya utgåva av Riktlinjer för 
bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar i ett särskilt 
frågeformulär. Denna rapport omfattar inte en sammanställning av uppgifterna 
relaterade till riktlinjerna, utan endast antal inkomna svar, se avsnitt 3.1.5.   
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3 Sammanställning av uppgifter 
I detta kapitel sammanfattas uppgifterna från dammägarnas tabellsamman-
ställningar. Länsstyrelser i 20 län, dvs. samtliga län med klassificerade 
dammar, har delgett Svenska kraftnät dammsäkerhetsrapportering för år 2021. 
I rapportens tabellbilaga redovisas en mer detaljerad datasammanställning i 
tabellform.  

3.1 Dammar, ägare och klassificering 

3.1.1 Dammägare och antal anläggningar 

115 av de 116 rapporteringsskyldiga dammägarna har lämnat in årsrapportering 
för verksamhetsåret 2021. För den ägare som inte har inkommit med 
rapportering använder Svenska kraftnät ägarens underlag för år 2020. Alla 
ägare utom fyra har använt gällande rapporteringsmall5. 

De 116 ägarna innehar sammantaget 440 dammanläggningar med minst en 
damm i dammsäkerhetsklass. Av sekretesskäl samredovisas dammsäkerhets-
klasserna A och B i sammanställningen, och redovisas i det följande som ”A/B”. 

Totalt omfattas; 

> 278 dammanläggningar med en eller flera dammar i dammsäkerhetsklass A 
och/eller B 

> 162 dammanläggningar med dammar i högst dammsäkerhetsklass C 

Antal ägare med dammar i dammsäkerhetsklasser A/B och C är som följer: 

> 68 ägare har dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A/B, 
varav 17 av dessa har även dammar i dammsäkerhetsklass C. Ägare av 
dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A/B omfattar både stora 
företagsgrupper och mindre enskilda bolag, se tabellbilaga Tabell I. 

> 48 ägare har enbart dammanläggningar med dammar i högst 
dammsäkerhetsklass C. Dessa äger i allmänhet endast ett fåtal 
dammanläggningar, se tabellbilaga Tabell II. 

Det går även att gruppera dammägarna baserat på antalet anläggningar med 
klassificerade dammar, i så kallade ägargrupper. De grupperna särskiljs enligt 
följande: 

                                                           

5 Ny mall används fr.o.m. 2021 
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> Små ägare utgörs av dammägare som äger en till två anläggningar. Denna 
grupp utgörs av 94 ägare som sammanlagt äger 112 anläggningar varav 
58 är i dammsäkerhetsklass A/B och 54 i dammsäkerhetsklass C. I denna 
ägargrupp förekommer anläggningar med ett flertal olika ändamål. 

> Mellanstora ägare utgörs av dammägare som äger tre till fem anläggningar. 
Denna grupp utgörs av elva ägare som sammanlagt äger 41 anläggningar 
varav 21 i dammsäkerhetsklass A/B och 20 i dammsäkerhetsklass C. 
Majoriteten är även här ägare i vattenkraftindustrin, men ett fåtal är även 
gruvdammägare. 

> Stora ägare utgörs av dammägare som äger fler än fem anläggningar. 
Denna grupp utgörs av elva ägare som sammanlagt äger 287 anläggningar 
varav 199 i dammsäkerhetsklass A/B och 88 i dammsäkerhetsklass C. 
Samtliga, med undantag för en av ägarna, är ägare inom 
vattenkraftindustrin. 

Denna gruppering av ägarna används för att kommentera resultaten, men 
också för att illustrera hur antalet anläggningar fördelas efter respektive grupp, 
se Figur 2.  

 

 
Figur 2. Fördelning av antal dammanläggningar mellan respektive ägargurpp

94 ägare 
112 anläggningar

11 ägare
41 anläggningar

11 ägare
287 anläggningar

Fördelning av ägargrupper och totalt antal 
dammanläggningar

Ägare med 1 till 2 anläggningar

Ägare med 3 till 5 anläggningar

Ägare med fler än 5 anläggningar
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3.1.2 Antal län per ägare 

101 ägare, motsvarande 87 procent av ägarna, har endast anläggningar i ett och 
samma län. Resterande 15 ägare har anläggningar i mer än ett län. De sex ägare 
som har anläggningar i flest län är: 

> Sydkraft Hydropower AB – tio län 

> Fortum Sverige AB – åtta län 

> Vattenfall Vattenkraft AB – sju län 

> Statkraft Sverige AB – fem län 

> Vattenregleringsföretagen – fem län 

> Boliden Mineral AB – fyra län 

Av resterande ägare som verkar i fler än ett län, är det två ägare som har 
dammar i tre län och sju ägare som har dammar i två län, se tabellbilaga Tabell 
III. 

3.1.3 Antal anläggningar per län 

Antalet anläggningar per län varierar från en upp till som mest 56. En 
anläggning som ligger i två län räknas i denna sammanställning som en halv 
anläggning per län. Fem län har över 40 anläggningar, dessa är: 

> Jämtlands län – 56 st 

> Västerbottens län – 49,5 st 

> Dalarnas län – 43 st 

> Värmlands län – 41,5 st 

> Västernorrlands län – 41,5 st 

Dessa län är traditionella så kallade vattenkraftslän i landets 
nordliga/nordvästra delar, då majoriteten av dammanläggningarna används 
för vattenkraftsändamål. Även flertalet av gruvindustrins klassificerade 
dammar finns i dessa län.  

En översikt över antal anläggningar i respektive län med dammar i klass A/B 
respektive C ges i Figur 3 och en fullständig tabell över antalet anläggningar per 
län ges i tabellbilaga Tabell IV.  
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Figur 3. Antal anläggningar med dammar i sammsäkerhetsklass A/B eller C per län. Notera 
att de anläggningar som ligger i två län räknas som en halv anläggning per län.  
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I Figur 4 framgår antal anläggningar per län samt vilken ägargrupp respektive 
anläggning tillhör.  

 

Figur 4. Antal anläggningar per län samt vilken ägargrupp som äger respektive 
dammanläggning. Det framgår tydligt att de större ägarna dominerar i norra Sverige. 

3.1.4 Antal ägare per län 

Antal ägare med klassificerade dammar i respektive län varierar från en upp till 
20. Län med större antal dammägare finns såväl i södra som i norra delen av 
landet. 

Sex län har tio eller fler olika ägare representerade i rapporteringen, dessa är: 

> Västra Götalands län - 20 ägare 

> Dalarnas län – 17 ägare 

> Värmlands län – 14 ägare 

> Örebro län – 14 ägare 

> Gävleborgs län – elva ägare 

> Västernorrlands län – tio ägare 

För fullständig lista över antal ägare per län, se tabellbilaga Tabell V. 

I Figur 5 redovisas antal ägare per län, samt fördelningen mellan de olika 
grupperna av ägare (stora, mellanstora och små) i respektive län. Landet södra 
halva domineras av gruppen små ägare med en till två anläggningar. Om Figur 
5 jämförs med Figur 4 kan det noteras att flertalet små ägare är etablerade 
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norröver, trots att flest dammar i norr tillhör stora ägare. Därtill är de små 
ägarna överlag flest per län i landets södra och mellersta delar.   

 

Figur 5.  Fördelning av ägare och respektive ägargrupp per län. 

3.1.5 Antal anläggningar med redovisade uppgifter om 
flödesdimensionering 

I årets särskilda rapportering om flödesdimensionering redovisar dammägarna 
i vilken utsträckning de använder riktlinjerna för bestämning av 
dimensionerande flöde och ger uppgifter om anläggningarnas 
avbördningssystem, flödesdimensionering och avbördningskapacitet. Uppgifter 
rörande detta har inkommit för cirka 90 procent av anläggningarna. Svenska 
kraftnät avser att göra en sammanställning av uppgifterna i en separat 
promemoria6. 

  

                                                           

6 Detta arbete planeras genomföras under hösten 2022. 

0

5

10

15

20

25

Antal ägare per län

Ägare med 1 till 2 anläggningar Ägare med 3 till 5 anläggningar

Ägare med fler än 5 anläggningar



 

19 
 

3.2 Anläggningsdokumentation 
Dammägare ska för respektive anläggning redovisa om det finns aktuella 
rutiner och dokumentation avseende identifiering och bedömning av faror för 
allvarliga olyckor, rutiner för den operativa driften, underhållsinsatser och 
tillståndskontroll samt planering för nödsituationer. En övergripande bild 
avseende anläggningsdokumentationen ges i Figur 6. Fullständig tabell går att 
ta del av i tabellbilaga Tabell VI. 

 

 
Figur 6. Sammanställning av rutiner och dokumentation gällande identifiering och 
bedömning av faror, rutiner för drift, program för underhåll och tillståndskontroll samt 
planering för nödsituationer. 

3.2.1 Identifiering och bedömning av faror för allvarliga olyckor 

Identifiering och bedömning av faror och allvarliga olyckor finns för 87 procent 
av anläggningarna, finns delvis för sju procent och saknas för sex procent.  

De 26 anläggningar där denna dokumentation saknas ägs huvudsakligen av 
små ägare. Fördelningen med avseende på dammsäkerhetsklass ser ut som 
följer: 

> 17 dammanläggningar med en eller flera dammar i dammsäkerhetsklass 
A/B. 

> Nio dammanläggningar med dammar i högst i dammsäkerhetsklass C. 
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3.2.2 Rutiner för den operativa driften 

Rutiner för den operativa driften finns för 94 procent av anläggningarna, finns 
delvis för fem procent och saknas för sex anläggningar, cirka en procent.  

De anläggningar som saknar rutiner för den operativa driften ägs av små ägare, 
varav två anläggningar klassificerades under 2021 och två anläggningar 
inväntar beslut om utrivning. Fördelningen med avseende på 
dammsäkerhetsklass ser ut som följer: 

> Fyra dammanläggningar med en eller flera dammar i dammsäkerhetsklass 
A/B. 

> Två dammanläggningar med dammar i högst i dammsäkerhetsklass C. 

3.2.3 Program för tillståndskontroll och underhåll 

Program för underhåll och tillståndskontroll finns för 88 procent av 
anläggningarna, finns delvis för cirka nio procent, och saknas för 13 
anläggningar, cirka tre procent.  

Samtliga anläggningar där ett sådant program saknas ägs av små ägare. Även 
här bör det noteras att tre av anläggningarna klassificerades under 2021 samt 
att två dammanläggningar inväntar beslut om utrivning. Fördelningen med 
avseende på dammsäkerhetsklass ser ut som följer: 

> Sju dammanläggningar med en eller flera dammar i dammsäkerhetsklass 
A/B. 

> Sex dammanläggningar med dammar i högst i dammsäkerhetsklass C. 

3.2.4 Planering för nödsituationer 

Planering för nödsituationer finns för 90 procent av anläggningarna, finns 
delvis för cirka 7 procent och saknas för elva anläggningar, cirka tre procent. 

Samtliga anläggningar som saknar planering för nödsituationer ägs av små 
ägare. Flera av dessa anläggningar har klassificerats under 2021. Fördelningen 
med avseende på dammsäkerhetsklass ser ut som följer: 

> Nio dammanläggningar med en eller flera dammar i dammsäkerhetsklass 
A/B. 

> Två dammanläggningar med dammar i högst i dammsäkerhetsklass C. 

3.3 Lägesredovisning och helhetsbedömning 
Dammägarna ska genomföra en lägesredovisning för året om upptäckt och 
åtgärdande av avvikelser, kvarstående åtgärdsbehov samt aktivering av 
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samhällets beredskap och rapporterade driftstörningar i 
tabellsammanställningen. En sammanfattande bild över dammägarnas 
lägesredovisning ges i Figur 7. Fullständig tabell går att ta del av i tabellbilaga 
Tabell VII. 

 
Figur 7. Lägesredovisning avseende upptäckt och åtgärd av allvarliga avvikelser, 
kvarstående åtgärdsbehov samt aktivering av samhällets beredskap alternativt driftstörning. 

Ägarna ska även rapportera tidpunkten för genomförd eller planerat 
genomförande av helhetsbedömning gällande dammens säkerhet samt 
verksamhetens organisation. Enligt 8 § förordningen (2014:214) om 
dammsäkerhet ska sådan helhetsbedömning genomföras var tionde år, se 
vidare avsnitt 3.3.4. 

3.3.1 Nya avvikelser och genomförda åtgärder 

Allvarliga avvikelser som upptäckts och/eller åtgärdats under året ska 
rapporteras till tillsynsmyndigheten. Vid 71 anläggningar har allvarliga 
avvikelser upptäckts och/eller åtgärdats under året, där:  

> 52 anläggningar är i dammsäkerhetsklass A/B. 

> 19 anläggningar är i dammsäkerhetsklass C. 

Dessa anläggningar innehas av totalt 29 ägare, och 70 procent av 
anläggningarna tillhör gruppen stora ägare.  
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3.3.2 Kvarstående avvikelser  

Kvarstående avvikelser är avvikelser som upptäckts och rapporterats tidigare 
år, eller innevarande år, men som ännu inte åtgärdats. För 153 anläggningar 
finns eller finns delvis kvarstående avvikelser, där:  

> 103 anläggningar är i dammsäkerhetsklass A/B. 

> 50 anläggningar är i dammsäkerhetsklass C. 

Dessa anläggningar innehas av totalt 43 ägare, och 82 procent av 
anläggningarna tillhör gruppen stora ägare. 

3.3.3 Driftstörningar och aktivering av samhällets beredskap 

Inträffade driftstörningar ska omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten. 
Driftstörningar med betydelse för dammsäkerheten ska beskrivas i 
årsrapporteringen. 

Aktivering av samhällets beredskap innebär att berörda aktörer kontaktats för 
att kunna vidta eventuella åtgärder. Detta behöver inte betyda att en damm 
skadats eller att ett dammhaveri inträffat, utan kan innebära information om 
att försiktighetsåtgärder i förebyggande syfte vidtagits vid en specifik händelse. 

Driftstörningar och/eller aktivering av samhällets beredskap uppges ha 
förekommit för sex anläggningar, varav delvis för två anläggningar. De 
driftstörningar som inträffat avser överskridna dämningsgränser alternativt 
underskridna sänkningsgränser i samband med höga flöden och skyfall, 
problem med utskovsluckor och lyftlinor samt slitna motorer. För en av 
dammanläggningarna uppges att kontakt tagits med berörda 
samhällsfunktioner i förebyggande syfte under högflödesperiod. 

3.3.4 Helhetsbedömning 

Ägarna ska redovisa år för genomförd eller planerat genomförande av 
helhetsbedömning av dammsäkerheten för respektive dammanläggning. 
Sammanfattningsvis redovisar ägarna följande information: 

> 55 helhetsbedömningar har genomförts fram till årsskiftet 2021/2022, 
motsvarande cirka 13 procent av anläggningarna.  

> 35 helhetsbedömningar planeras (för första gången) genomföras under år 
2022, motsvarande cirka 8 procent av anläggningarna.   

> 322 helhetsbedömningar planeras (för första gången) genomföras efter år 
2022, motsvarande cirka 73 procent av anläggningarna. 
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> 28 dammanläggningar saknar fastställt år för när helhetsbedömning ska 
genomföras (för första gången), motsvarande cirka 6 procent av 
anläggningarna. 

I Figur 8 visas redovisat årtal för genomförande av helhetsbedömningar, och en 
jämförelse görs mellan uppgifter från rapporteringen för år 2020 och 
rapporteringen för år 2021. Det kan noteras att angiven tid för genomförande 
av helhetsbedömning har senarelagts i årets rapportering för 32 procent av 
anläggningarna.  

 

 
Figur 8. Genomförda och planerade helhetsbedömningar (endast en uppgift redovisas per 
anläggning). Notera att ”genomförda” avser bedömningar som skett fram till årsskiftet 
2021/2022, medan ”planerade” avser efterföljande. 

3.4 Samlad bedömning av dammsäkerheten 
I tabellsammanställningen ska ägarna ge en samlad bedömning av om 
dammanläggningen har tillfredsställande säkerhet. Nedan följer en kort 
sammanställning av ägarnas samlade bedömning av säkerheten, se även 
diagram i Figur 9. Fullständig sammanställning går att läsa i tabellbilaga Tabell 
VIII. 

> För 291 anläggningar, motsvarande 66 procent, uppges att de har 
tillfredsställande säkerhet. Dessa anläggningar ägs av totalt 88 ägare. 

> För 129 anläggningar, motsvarande 29 procent, uppges att de har 
tillfredsställande säkerhet, men med förbehåll att anläggningen har någon 
typ av åtgärdsbehov. Dessa anläggningar ägs av totalt 39 ägare. 
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> För sex anläggningar uppges att de inte bedöms ha tillfredsställande 
säkerhet. Av dessa är fyra i dammsäkerhetsklass A/B och två i 
dammsäkerhetsklass C. Dessa ägs av totalt tre ägare, varav två räknas till 
ägargruppen stora ägare. (Det bör noteras att de två dammarna i 
säkerhetsklass C har rivits ut under senare delen av år 2021.) 

> För 14 anläggningar uppges att en samlad bedömning av dammsäkerheten 
inte har fastställts. Dessa ägs av totalt tio ägare, varav nio räknas till 
ägargruppen små ägare.  

Figur 9. Sammanfattande diagram avseende dammägarnas  bedömning av 
dammanläggningarnas säkerhet. 
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4 Svenska kraftnäts noteringar 
I detta avsnitt sammanställs de analyser och bedömningar som Svenska 
kraftnät gjort avseende dammägarnas dammsäkerhetsrapportering.   

4.1 Om dammar, ägare och klassificering 
Svenska kraftnät bedömer efterlevnaden av rapporteringskravet som mycket 
god då 115 av 116 ägare genomfört inrapporteringen. För den enda ägare som 
inte rapporterat för 2021 kunde rapporteringen för 2020 nyttjas, vilket innebär 
att underlaget har full täckning. Att enbart fyra ägare använt den gamla mallen 
är även ett tecken på att den nya vägledningen och mallarna från 2020 fått gott 
genomslag.  

Jämfört med föregående års sammanställning har ett drygt tiotal damm-
anläggningar tillkommit, då de nyligen beslutats tillhöra en 
dammsäkerhetsklass. Även antalet ägare som omfattas av, och följer, 
inrapporteringskravet har ökat med cirka tio. Dessa siffror kommer fortsatt 
variera något över åren. Detta då fler dammanläggningar förväntas 
klassificeras, samtidigt som det finns en del klassificerade dammar som 
förväntas utgå, exempelvis vid utrivning eller nytt beslut av länsstyrelsen om 
att dammen inte längre ska tillhöra en dammsäkerhetsklass.  

4.2 Om anläggningsdokumentation 
För en stor andel av anläggningarna bedömer dammägarna att erforderlig 
anläggningsdokumentation finns på plats. De anläggningar där delar av 
rutinerna och dokumentationen saknas, helt eller delvis, ägs huvudsakligen av 
ägare med endast en till två dammanläggningar. Det bör noteras att några av 
dessa ägare fått sina dammar klassificerade under 2021, vilket kan vara en 
anledning till varför anläggningsdokumentationen inte är komplett. Ett antal 
dammar där brister rapporterats uppges även invänta beslut om utrivning, 
vilket ägarna uppger har föranlett dem att säkerställa trygg drift men att inte 
nödvändigtvis uppdatera anläggningsdokumentationen.  

Svenska kraftnät noterar dock att det finns flertalet anläggningar med dammar 
i dammsäkerhetsklass A/B som uppges saknar viktig dokumentation såsom 
planering för nödsituation och identifiering av potentiella faror. Några av dessa 
anläggningar har visserligen klassificerats under senare tid, men det bör ges 
hög prioritet att ta fram dokumentationen då den är viktig för att kunna 
bedriva säker drift av anläggningen.  
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4.3 Om lägesredovisningen för året  
Som tidigare nämnts efterfrågade Svenska kraftnät i år underlag från berörda 
länsstyrelser gällande helhetsbedömningar av dammsäkerheten som 
genomförts under senare tid. Svenska kraftnät har noterat att 
helhetsbedömningar endast rapporteras ha utförts för en liten andel av 
anläggningarna. Flertalet av de dammägare som har rapporterat att de 
genomfört helhetsbedömningar har vid en uppföljning istället visat sig ha 
genomfört fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar, fördjupade inspektioner 
eller konsekvensutredningar. Detta bekräftar Svenska kraftnäts konstaterade 
från föregående år om att det finns osäkerhet om vad en helhetsbedömning av 
dammsäkerheten innebär (begreppsförvirring kring olika aktiviteter i 
dammsäkerhetsarbetet). Svenska kraftnät bedömer därför att det kan finnas 
skäl för länsstyrelserna att följa upp dammägarnas uppgifter om att en 
helhetsbedömning har genomförts. 

En annan aspekt som Svenska kraftnät noterat är att året för planerat 
genomförande av helhetsbedömningar har skjutits fram för flertalet 
dammanläggningar, och att tidsplaneringen så att säga är skev. Sådana 
senareläggningar skulle kunna bli problematiska i längden, särskilt för stora 
dammägare och länsstyrelser i län med ett stort dammbestånd. Detta med 
hänsyn till den ojämna arbetsbelastning det kommer att innebära om ett större 
antal helhetsbedömningar behöver göras under några få år7. En aktiv 
uppföljning från länsstyrelserna av ägarnas planering för genomförande av 
helhetsbedömningar samt en dialog om vad begreppet innebär och varför de 
skjuts framåt skulle kunna bidra till en mer jämn fördelning av 
helhetsbedömningar över tid.  

Vad gäller upptäckt av nya avvikelser och utförda åtgärder under året så är det 
inte möjligt att särskilja dessa två aktiviteter enbart utifrån 
tabellsammanställningarna, vilket innebär att statistiken som redovisas i denna 
rapport kan uppfattas som otydlig. Om allvarliga avvikelser kvarstår (dvs. inte 
har åtgärdats vid rapporteringsårets slut) ska det dock framgå i svaret på 
frågan om kvarstående avvikelser/åtgärdsbehov finns. Dammägarnas ska 
vidare utveckla sina svar i de kompletterande anläggningsrapporterna, som 
inlämnas om avvikelser föreligger eller åtgärder genomförts. 
Anläggningsrapporterna förväntas därför ge berörd länsstyrelse insyn i 
förhållandena vid de aktuella anläggningarna.  

                                                           

7 För att hålla den tidsperiod om 10 år som specificeras i 8 § förordningen (2014:214) om 
dammsäkerhet. 
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4.4 Om samlad bedömning av dammsäkerheten 
Totalt 95 procent av anläggningarna bedöms av ägarna ha tillfredsställande 
säkerhet, antingen med eller utan åtgärdsbehov. Detta ser Svenska kraftnät 
som positivt. Det föreligger dock en risk för att bedömningar görs utan 
tillräcklig kunskap om anläggningarnas konstruktion eller organisation för 
anläggningarnas drift och underhåll, något som bör tas hänsyn till vid tolkning 
av statistiken. I avsnittet om lägesrapportering är det exempelvis flertalet 
anläggningar som rapporteras ha kvarstående allvarliga avvikelser samtidigt 
som rapportören i den samlade bedömningen angett att dammanläggningen 
har tillfredställande säkerhet utan åtgärdsbehov. Det kan även vara så att det är 
svårt för dammägare att bedöma vad som är en allvarlig/rapportervärd 
avvikelse. Allvarliga avvikelser kan utöver anläggningens konstruktion även 
omfatta brister kopplade till anläggningens drift och verksamhetsutövarens 
organisation, något som alla dammägare möjligtvis inte är medvetna om. Att 
nästan en tredjedel dammanläggningarna rapporteras ha åtgärdsbehov är 
däremot ett tecken på att dammägarnas egenkontroll fungerar överlag. 
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Bilaga 1. Mall - tabellsammanställning 
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Tabell I. Ägare av dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A/B som högsta 

klass. 

Ägare A/B C Totalt 

Fortum Sverige AB 45 29 74 

Vattenfall Vattenkraft AB 50 10 60 

Sydkraft Hydropower AB 23 21 44 

Vattenregleringsföretagen 21 14 35 

Statkraft Sverige 25 3 28 

Karlskoga Vattenkraft AB 11 0 11 

Boliden Mineral AB 6 4 10 

Tekniska verken i Linköping AB 6 3 9 

Skellefteå Kraft AB 6 0 6 

Jämtkraft AB, Mälarenergi Vattenkraft AB 3 3 12 

Perstorp Fastighets AB 3 2 5 

LKAB, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag 4 0 8 

Zinkgruvan mining AB 3 1 4 

 AB Göta kanalbolag, Skånska Energi Vattenkraft AB 3 0 6 

Holmen Energi AB 1 2 3 

Lerum fjärrvärme, Metsä Board, Norrköpings kommun, Sala kommun, Sjöfartsverket, Skistar 
AB, Stockholm Stad, Västerbergslagens Kraft AB 

2 0 16 

Alingsås Energi AB, Härjeåns Kraft AB, Malungselverk AB, Skyllbergsbruk AB, Äsi 
produktion AB, Östhammars kommun 

1 1 12 

Ale Kommun, Arboga kommun, Arctic Paper Munkedals AB, Arvika Kraft AB, 
BillerudKorsnäs Rockhammar AB, Björkdalsgruvan AB, Borås Energi & Miljö AB, Brittedals 
Kraftproduktion AB, Dala Energi, DeLaval International, Ebbarpkraftstation, Falu Energi & 
Vatten AB, Forsbacka Kraft AB Karl Henrik Andersson, Gysinge Skogsfastigheter AB, 
Göteborgs stad, Göteborgs stift (Naturvårdsverket), Heden Skog i Grängesberg AB, 
Hässleholms Industribyggnadsaktiebolag, Håbo Vindkraft AB/ Erasteel, Hånsfors Kraft AB, 
JM AB, Jönköping Energi AB, Karlskrona kommun, Klåvben AB, Kristianstads kommun, Lilla 
Edets kommun, Nora kommun, Noraå Bruk Samfällighetsförening, Partille Energi AB, 
Radiomasten Kraft AB, SMA Mineral Persberg AB, Sollefteåforsens AB, Svaneholm Energi 
AB, Thorskogs Slott KB, Trafikverket, Volvo Personvagnar Olofström 

1 0 36 

Summa 278 99 377 
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Tabell II. Ägare av dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass C som högsta 

klass. 

Ägare C Totalt 

Bergfors Kraft AB, Laxå kommun, Streamgate North AB 4 12 

Gävle Kraftvärme AB 3 3 

Brevens Bruk AB, Downing Hydro AB, Linde Energi AB, Metsä Tissue AB, 
Sotenäs Vatten AB, Sydvatten AB, Watten i Sverige AB 

2 14 

Ahlström-Munksjö AB, Amo energi AB, Assman Ätran Kraft AB, Björneborg 
Steel AB, Botåns kraft, CNH Industrial Sweden AB, Dalslands Kanal AB, 
Dragon Mining (Sweden) AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Forsnacken AB, 
Gåsgruvan Kalcit AB, Hasselfors Kraftstation, Hjälmarens vattenförbund, 
Hoåns Kraft AB, Huskvarnaåns Kraft AB, Hydro Extrusion Sweden AB, 
Häfla Skogar AB, Jönssons Enkla Bolag, Kalmar Vatten AB, Kaunis Iron 
AB, Kramfors kommun, Kretslopp och vatten, Lesjöfors Kraft, Miens 
Vattenregleringsförening UPA, Nilsson Kraft AB, Olofströms Energiservice, 
Sveaskog Förvaltnings AB, Uddeholms AB, Utansjö Fastigheter AB, 
Varberg Energimarknad AB, Växjö kommun, Woxna Graphite AB, 
Ängelholms kommun, Örebro kommun 

1 34 

Summa 63 63 
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Tabell III. Antal län där dammägare har anläggningar. 

Ägare Antal län där ägaren har 
anläggningar 

Sydkraft Hydropower AB 10 

Fortum Sverige AB 8 

Vattenfall Vattenkraft AB 7 

Statkraft Sverige, Vattenregleringsföretagen 5 

Boliden Mineral AB 4 

Karlskoga Vattenkraft AB, Mälarenergi Vattenkraft AB 3 

AB Göta kanalbolag, Bergfors Kraft AB, Downing Hydro AB, 
Holmen Energi AB, Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, 
Skellefteå Kraft AB, Tekniska verken i Linköping AB 

2 

Ahlström-Munksjö AB, Ale Kommun, Alingsås Energi AB, Amo 
energi AB, Arboga kommun, Arctic Paper Munkedals AB, Arvika 
Kraft AB, Assman Ätran Kraft AB, BillerudKorsnäs Rockhammar 
AB, Björkdalsgruvan AB, Björneborg Steel AB, Borås Energi & 
Miljö AB, Botåns kraft, Brevens Bruk AB, Brittedals 
Kraftproduktion AB, Bångbro Kraft AB, CNH Industrial Sweden 
AB, Dala Energi, Dalslands Kanal AB, DeLaval International, 
Dragon Mining (Sweden) AB, Ebbarpkraftstation, Falu Energi & 
Vatten AB, Forsbacka Kraft AB Karl Henrik Andersson, 
Forsmarks Kraftgrupp AB, Forsnacken AB, Gysinge 
Skogsfastigheter AB, Gävle Kraftvärme AB, Gåsgruvan Kalcit 
AB, Göteborgs stad, Göteborgs stift (Naturvårdsverket), 
Hasselfors Kraftstation, Heden Skog i Grängesberg AB, 
Hjälmarens vattenförbund, Hoåns Kraft AB, Huskvarnaåns Kraft 
AB, Hydro Extrusion Sweden AB, Häfla Skogar AB, Härjeåns 
Kraft AB, Hässleholms Industribyggnadsaktiebolag, Håbo 
Vindkraft AB/ Erasteel, Hånsfors Kraft AB, JM AB, Jämtkraft AB, 
Jönköping Energi AB, Jönssons Enkla Bolag, Kalmar Vatten AB, 
Karlskrona kommun, Kaunis Iron AB, Klåvben AB, Kramfors 
kommun, Kretslopp och vatten, Kristianstads kommun, Laxå 
Kommun, Lerum Fjärrvärme, Lesjöfors Kraft, Lilla Edets 
kommun, Linde Energi AB, LKAB, Malungselverk AB, Metsä 
Board Sverige AB, Metsä Tissue AB, Miens 
Vattenregleringsförening UPA, Nilsson Kraft AB, Nora kommun, 
Noraå Bruk Samfällighetsförening, Norrköpings kommun, 
Olofströms Energiservice, Partille Energi AB, Perstorp 
Fastighets AB, Radiomasten Kraft AB, Sala kommun, 
Sjöfartsverket, Skistar AB, Skyllbergsbruk AB, Skånska Energi 
Vattenkraft AB, SMA Mineral Persberg AB, Sollefteåforsens AB, 
Sotenäs Vatten AB, Stockholm Stad, Stora Enso, Streamgate 
North AB, Svaneholm Energi AB, Sveaskog Förvaltnings AB, 
Sydvatten AB, Thorskogs Slott KB, Trafikverket, Uddeholms AB, 
Utansjö Fastigheter AB, Vaggeryds kommun, Varberg 
Energimarknad AB, Volvo Personvagnar Olofström, 
Västerbergslagens Kraft AB, Växjö kommun, Watten i Sverige 
AB, Woxna Graphite AB, Zinkgruvan mining AB, Ängelholms 
kommun, Äsi produktion AB, Örebro kommun, Östhammars 
kommun 

1 

Totalt: 116 ägare i 20 län  

 



 

33 
 

Tabell IV. Antal dammanläggningar per län*, sorterat på högsta ingående 

dammsäkerhetsklass.  

Län A/B C Totalt 

Västerbottens Län 41,5 8 49,5 

Jämtlands Län 40 16 56 

Västernorrlands Län 28,5 13 41,5 

Dalarnas Län 27 16 43 

Norrbottens Län 23 2 25 

Västra Götalands Län 22 11 33 

Värmlands Län 21,5 20 41,5 

Östergötlands Län 12 1 13 

Örebro Län 11,5 16 27,5 

Skåne Län 11 7 18 

Kronobergs län 8 4 12 

Hallands Län 7 2 9 

Västmanlands Län 5 0 5 

Stockholms Län 4 0 4 

Uppsala Län 4 3 7 

Gävleborgs Län 4 24 28 

Jönköpings Län 4 6 10 

Blekinge Län 3 3 6 

Kalmar Län 1 9 10 

Södermanlands Län 0 1 1 

Totalt: 20 län 278 162 440 

* En dammanläggning som ligger i två län räknas som en halv anläggning per län. Gotlands län ej 

inräknat då inga dammar i dammsäkerhetsklass förekommer i länet. 
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Tabell V. Antal dammägare per län**, sorterat på flest ägare per län.  

Län Antal ägare per län 

Västra Götalands Län 20 

Dalarnas Län 17 

Örebro Län 15 

Värmlands Län 14 

Gävleborgs Län 11 

Västernorrlands Län 10 

Västerbottens Län 9 

Skåne Län 9 

Jönköpings Län 8 

Jämtlands Län 7 

Norrbottens Län 6 

Kalmar Län 5 

Kronobergs län 5 

Östergötlands Län 5 

Blekinge Län 5 

Uppsala Län 4 

Västmanlands Län 3 

Stockholms Län 3 

Hallands Län 3 

Södermanlands Län 1 

Totalt: 20 län med 116 ägare  

** Gotlands län ej inräknat då inga dammar i dammsäkerhetsklass förekommer i länet. 
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Tabell VI. Sammanställning av svar angående anläggningsdokumentation (per 

dammanläggning, uppdelat på ägargrupp). 

Fråga Ja Delvis Nej 

Finns en aktuell identifiering och 
bedömning av faror för allvarliga 
olyckor?  

382 32 26 

Varav ägs av små ägare: 79 12 21 

Varav ägs av mellanstora ägare: 29 8 4 

Varav ägs av stora ägare: 274 12 1 

Finns det aktuella rutiner för den 
operativa driften?  414 20 6 

Varav ägs av små ägare: 91 15 6 

Varav ägs av mellanstora ägare: 37 4 0 

Varav ägs av stora ägare: 286 1 0 

Finns det ett aktuellt program för 
underhållsinsatser inklusive 
tillståndskontroll?  

389 38 13 

Varav ägs av små ägare: 75 24 13 

Varav ägs av mellanstora ägare: 32 9 0 

Varav ägs av stora ägare: 282 5 0 

Finns det en aktuell planering för 
nödsituationer?  397 32 11 

Varav ägs av små ägare: 84 17 11 

Varav ägs av mellanstora ägare: 32 9 0 

Varav ägs av stora ägare: 281 6 0 

Totalt 440 anläggningar    
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Tabell VII. Sammanställning av svar angående lägesredovisning (per dammanläggning, 

uppdelat på ägargrupp). 

Fråga Ja Delvis Nej 

Har allvarliga avvikelser 
upptäckts och/eller åtgärdats? 71 8 361 

Varav ägs av små ägare: 15 4 93 

Varav ägs av mellanstora ägare: 6 0 35 

Varav ägs av stora ägare: 50 4 233 

Finns kvarstående allvarliga 
avvikelser/åtgärdsbehov? 131 22 287 

Varav ägs av små ägare: 18 15 79 

Varav ägs av mellanstora ägare: 5 4 32 

Varav ägs av stora ägare: 108 3 176 

Har samhällets beredskap 
aktiverats eller driftstörningar 
rapporterats? 

4 2 434 

Varav ägs av små ägare: 1 2 109 

Varav ägs av mellanstora ägare: 1 0 40 

Varav ägs av stora ägare: 2 0 285 

Totalt 440 anläggningar    
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Tabell VIII. Sammanställning av svar angående om dammanläggningen bedöms ha 

tillfredsställande säkerhet, uppdelat per ägargrupp. 

Fråga Ja Ja med 
åtgärdsbehov 

Nej Ej 
fastställt 

Bedöms dammanläggningen 
ha tillfredsställande säkerhet? 291 129 6 14 

Varav ägs av små ägare: 78 25 0 9 

Varav ägs av mellanstora ägare: 25 11 1 4 

Varav ägs av stora ägare: 188 93 5 1 

Totalt 440 anläggningar     
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