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Årlig dammsäkerhetsrapportering 2020

Huvudsyftet med årsrapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska
få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontrollen och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet. Dammägares årsrapportering om dammsäkerhet utgör en grund
för länsstyrelsens planering och genomförande av dammsäkerhetstillsynen.

Vem ska rapportera?
Rapporteringsskyldigheten enligt förordningen (2014:214) om dammsäkerhet omfattar samtliga ägare till dammanläggningar med dammar som beslutats tillhöra
dammsäkerhetsklass A, B eller C. Svenska kraftnät föreslår att länsstyrelsen under
2020 även begär in rapportering från ägare till dammar som 2019 föreslagits tillhöra en dammsäkerhetsklass, men där länsstyrelsen ännu inte fattat beslut om
klass.
Kravet på årlig dammsäkerhetsrapportering till tillsynsmyndigheten är nytt för
flertalet ägare till klassificerade dammar. Svenska kraftnät föreslår därför att länsstyrelserna informerar berörda dammägare om rutinerna, och hänvisar till Svenska
kraftnäts vägledning och mallar. Dessa kan hämtas på www.svk.se/dammsakerhet
under fliken ”Årlig dammsäkerhetsrapportering”.

Nationellt tillsynstema 2020 - Mindre dammägares rutiner för drift,
tillståndskontroll och underhåll
Nationella teman för dammsäkerhetstillsynen utgör ett led i Svenska kraftnäts tillsynsvägledning avseende dammsäkerhetsfrågor. Under 2020 vill Svenska kraftnät
inrikta länsstyrelsernas dammsäkerhetstillsyn på mindre dammägare och deras rutiner för drift, tillståndskontroll och underhåll. Med mindre dammägare menar vi i
detta sammanhang dammägare med upp till ca tre dammanläggningar med klassificerade dammar. Mer information om tillsynstemat finns i vår begäran med diarie-
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nummer 2019/3296.
Uppmärksamma gärna berörda dammägare om tillsynstemat så att de beskriver
sina rutiner i årsrapporteringen.
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Vad ska dammägares rapportering omfatta?
Följande gäller avseende omfattningen av dammägarnas rapportering:
>

Företagsrapporten och tabellsammanställningen skickas till länsstyrelserna i
samtliga län där företaget har dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C.

>

Anläggningsrapporter skickas endast till länsstyrelsen i det eller de län i vilket
den aktuella dammanläggningen är belägen.


För dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A upprättas



För dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass B och C behö-

alltid fullständig anläggningsrapport.
ver anläggningsrapporten i vissa fall inte lämnas in på nytt, när den första
gången har upprättats och lämnats in.

>

Dammägare som fått ett första beslut om dammsäkerhetsklass 2019 behöver
inte inkomma med någon företagsrapport 2020 men förväntas lämna in tabellsammanställningen. Anläggningsrapport behöver endast lämnas in för anläggningar där något rapportervärt inträffat under året.

När ska dammägare rapportera?
Ägarens dammsäkerhetsrapportering skickas senast 31 mars 2020 till den myndighet som är ansvarig för tillsyn av dammsäkerhet, i allmänhet den eller de länsstyrelser i det eller de län där dammanläggningarna är belägna. 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 tagit fram stöd för detta som finns som bilaga i Svenska kraftnäts vägledning om
dammsäkerhetstillsyn.

Vidarebefordring till Svenska kraftnät
Länsstyrelserna vidarebefordrar företagsrapporter och tabellsammanställningar
samlat för länet till Svenska kraftnät senast 30 april 2020. Ange diarienummer
2019/3349. Två alternativ finns för vidarebefordringen:
>

Till dammsakerhet@svk.se

>

I rekommenderat brev till Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200,
172 24 Sundbyberg

Anläggningsrapporterna behöver inte skickas till Svenska kraftnät.
Vid frågor, kontakta Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare på
dammsakerhet@svk.se.

