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Årsrapport 2021 för ICOLDs tekniska kommitté L
Namn på kommitté

Committee on Tailings Dams & Waste Lagoons

Förordnandeperiod

2020-2023

Kommitténs ordförande

Andy Small (2022-), Kanada tar över efter
Harvey McLeod (- 2021)

Svensk delegat (rapportförfattare) Annika Bjelkevik, TCS

Övrigt
Inledningsvis bör påtalas att år 2021 varit ett speciellt år avseende gruvdammar.
Dammbrottet i Brumadinho 2019 ledde fram till publiceringen av Global Industry
Standard on Tailings Management (publicerad augusti 2020). Under 2021 har ICMM
(International Council on Mining and Metals) publicerat en guide samt ett
implementeringsprotokoll och många av världens gruvbolag har därefter samtidigt
inlett ett omfattande arbete med implementering av nya krav. Med hänsyn till detta har
arbetsbelastningen på branschen rent ut sagt varit enorm.

Kommitténs uppdrag
Enligt ICOLD:s webbsida (i praktiken delvis inaktuellt):
Preparation of a new draft Bulletin: Sustainable Design and Long Term Stability of
Tailings Dams.
Updating of past Tailings Dam Bulletins.
Kommitténs uppdrag i praktiken (påverkad av situationen i branschen):
Publicera Bulletin: TAILINGS DAM DESIGN – Technology update (No 181, 2021)
Avsluta Bulletin: Tailings Dam Safety – 2020 (ansvarig Harvey McLeod)
Se över behov av kommande Bulletiner: Uppdatera instrumentering, RISKanalys,
ALARP etc.
Nytt fokusområde: Utbildning

Aktuell verksamhet i kommittén
Bulletin Tailings Dam Safety är i slutskedet och avses skickas ut till nationella
kommittéer för granskning.
Den tillträdande orföranden Andy Small har initierat ett omtag vad det gäller hur
kommittéen ska arbeta. Vice ordförande (Sverige) avses ta en större roll, mer som Cochair.
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Diskussion väntas i början av 2022 ang. hur ICOLD:s gruvdammskommitté bäst ska
tillföra gruvindustrin värde vad det gäller gruvdammar i relation till den global standaren
och andra förändringar i branschen.

Svensk medverkan i kommittén
Sverige har rollen som vice ordförande. Under 2021 har jag som representant deltagit
i digitala arbetsmöten ca varannan vecka samt ett årligt digitalt möte. Jag har också
varit med och arrangerat 2 möten med spegelgruppen ”Svensk referensgrupp
gruvdammar”. I och med referensgruppen bedömer jag att jag har en bra kontaktyta i
mitt arbete för att representera Sverige.

Nya Terms of Reference (ToR) inkl. planering framåt
Min bedömning är att t.o.r. bör uppdateras för perioden 2020-2023 och att den kommer
att förlängas så länge vi har gruvverksamhet och speciellt så länge vi ser att haverier
fortfarande inträffar.
För planering framåt så är min avsikt att lägga ner ännu mer tid än jag tidigare gjort
med målsättning att eventuellt ta över ordförandeskapet efter Andy Small.
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