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Nationellt tillsynstema dammsäkerhet 2021 – Avvikelser och
åtgärdsbehov
Som ett led i Svenska kraftnäts tillsynsvägledning avseende dammsäkerhetsfrågor
har vi nationella teman för dammsäkerhetstillsynen. Vi tror att nationella
tillsynsteman berikar tillsynen och möjliggör upprättandet av nationella
lägesbilder avseende utvalda relevanta frågeställningar, vilket i sin tur ger underlag
för utveckling av dammsäkerheten i landet.
Under 2021 vill Svenska kraftnät fördjupa länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn
inom dammägares rapportering avvikelser och åtgärdsbehov. Syftet med detta
tillsynstema är att få en samlad nulägesbild avseende kvarstående allvarliga
avvikelser och åtgärdsbehov vid dammar i dammsäkerhetsklass.
Denna begäran riktar sig till länsstyrelser med dammanläggningar med dammar i
dammsäkerhetsklass A, B och C i länet. Ägare till dessa dammar ska årligen delge
en dammsäkerhetsrapport till länsstyrelsen. Inför dammsäkerhetsrapporteringen
avseende 2020 har Svenska kraftnät reviderat vägledning och mallar för
rapporteringen. Vägledningen och mallarna finns på Vägledningar och stöd |
Svenska kraftnät. Dammägare ska rapportera till länsstyrelsen senast den 31 mars
2021.
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Formulär för ifyllnad
Som stöd för denna tillsynsinsats har Svenska kraftnät upprättat ett formulär, se
bilaga. Formuläret fylls i av respektive länsstyrelse baserat på information i
dammägarnas dammsäkerhetsrapportering avseende 2020. Baserat på
dammsäkerhetsrapporteringen (tabeller och anläggningsrapporter) gör
länsstyrelsen en sammanställning över antal dammanläggningar i länet som har
kvarstående allvarliga avvikelser och/eller åtgärdsbehov, antal och kategorier för
avvikelserna och/eller åtgärdsbehoven m.m. Länsstyrelsen uppmanas att ge en
samlad bild för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A/B
respektive dammsäkerhetsklass C, dvs. uppgifter om specifika dammanläggningar
ska inte anges.
Om dammägares dammsäkerhetsrapportering (tabellen) innehåller uppgifter om
att kvarstående avvikelser finns, men dessa inte beskrivs i anläggningsrapporten i
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önskad omfattning är det ett bra tillfälle för länsstyrelsen att kontakta ägaren och
ställa kompletterande frågor.
Formuläret följer den reviderade versionen av Svenska kraftnäts vägledning om
säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering
och de nya mallarna för dammsäkerhetsrapportering1.
Formuläret innehåller följande punkter:
1.

Ange antal dammanläggningar med dammar i A/B respektive C som finns i
länet.

2. Ange för hur många av dammanläggningarna som den nya respektive gamla
mallen för anläggningsrapport använts.
>

Den nya mallen har använts

>

Den gamla mallen har använts

>

Anläggningsrapport har inte lämnats pga att inget rapportervärt föreligger

>

Anläggningsrapport har inte lämnats trots att avvikelser/åtgärdsbehov
finns

3. Ange hur många av dammanläggningarna som har kvarstående allvarliga
avvikelser/åtgärdsbehov.
4. För de dammanläggningar som har kvarstående allvarliga
avvikelser/åtgärdsbehov, ange vilken/vilka kategorier som angetts.
1.

Funktionsfel - Installerad avbördningskapacitet

2.

Funktionsfel - Avbördningskapacitetens tillgänglighet

3.

Funktionsfel - Yttre erosion

4.

Funktionsfel - Stabilitet

5.

Funktionsfel - Täthet och dräneringsförmåga

6.

Funktionsfel - Beständighet och hållfasthet

7.

Dammätning, övervakning och tillståndskontroll

8.

Dokumentation och rutiner

9.

Organisation och kompetens

10.

Övrigt; anm.

5. Ange för hur många dammanläggningar som dammägaren har angett en
samlad bedömning av säkerheten med följande kategorier.
>

Tillfredställande

>

Tillfredställande, med åtgärdsbehov

>

Otillfredställande

Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering. En vägledning från Affärsverket svenska
kraftnät jml. 5-8 §§ förordningen (2014:214) om dammsäkerhet. Dnr 2020/4155, 2020-01-30, rev. 2020-12-09
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>

Ej fastställt ännu

6. Övrigt (fritext)

Inskickning av det ifyllda formuläret till Svenska kraftnät
De ifyllda formulären skickas till Svenska kraftnäts dammsäkerhetsbrevlåda
dammsakerhet@svk.se senast den 1 oktober 2021. Ange diarienummer 2020/4177.

Uppföljning
Svenska kraftnät ställer samman de ifyllda formulären och upprättar ett PM som
redovisar en samlad nulägesbild. Vid behov kan Svenska kraftnät komma att ställa
kompletterande frågor till länsstyrelsernas handläggare.
Tillsynstemat kommer utgöra en punkt på agendan vid handläggarträffen för
länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläggare som Svenska kraftnät planerar hålla
hösten 2021. Tillsynstemats resultat inkluderas även i den årliga rapporteringen
om dammsäkerhetsutvecklingen till regeringen.

Vid frågor kontakta Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare,
dammsakerhet@svk.se.
Med vänlig hälsning

Anna Engström Meyer
Dammsäkerhetshandläggare

Bilaga
Bilaga

Formulär för ifyllnad avseende tillsynstema 2021 – Avvikelser och
åtgärdsbehov

