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Innehåll 
• Bakgrund, lagstöd och vägledning

• Processen 

• Rapporten

• Diskussion, slutsatser och medskick



Förordning (2014:214) om dammsäkerhet 7 §

• Den som är skyldig att underhålla en damm som är klassificerad enligt 11 kap. 24 
och 25 §§ miljöbalken ska vart tionde år utföra en helhetsbedömning av dammens 
säkerhet. Bedömningen ska även avse verksamhetens organisation. Resultatet av 
bedömningen ska dokumenteras.



Ur Svk:s Vägledning om dammsäkerhetstillsyn

• Svenska kraftnät rekommenderar att dammägaren och länsstyrelsen har en tidig 
dialog om planläggning, genomförande och redovisning av helhetsbedömningen. 

• Dammägaren delger den underskrivna sammanfattningen av slutrapporten från 
helhetsbedömningen till berörd länsstyrelse.

• I samband med delgivningen av helhetsbedömningen är det även lämpligt att ägaren 
och länsstyrelsen har en dialog, och att ett möte anordnas där ägaren redovisar 
helhetsbedömningen för länsstyrelsen och möjlighet för frågor ges. 

• Länsstyrelsens granskning och bedömning bör utmynna i ett skriftligt utlåtande av 
helhetsbedömningen som delges ägaren.



Miljöbalken 26 kap 21 §

• Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats 
med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen…



Länsstyrelsens roll vid helhetsbedömning

• Effektiviserar 
arbetet

• Samsyn avs
förväntningar

• Minskad risk för 
krav på 
kompletteringar!

• Bedöms nödvändigt i 
de flesta fall

• Kan ske innan 
rapporten skickas inDelta vid FI/platsbesök



• Svk:s vägledning och rapportmall ger ett bra stöd:

1. Anläggningsbeskrivning - Översiktlig beskrivning av anläggningen

2. Metodik - Beskrivning av arbetsgång/metod för helhetsbedömningens 
genomförande

3. Resultat och åtgärdsbehov, inklusive en sammanställning över identifierade 
utrednings- och åtgärdsbehov

-dammanläggningens konstruktion och funktion, 
- organisation och verksamhet vid anläggningen

4. Samlad säkerhetsbedömning - Samlad bedömning av dammanläggningens 
säkerhet

5. Förteckning över underlag 

Rapporten - innehåll



• ”Länsstyrelserna bör 
företrädesvis koncentrera sin 
granskning på avsnitten
– Resultat
– Samlad säkerhetsbedömning
– Avvikelser och åtgärdsbehov”

• Rimligt, men för att kunna 
tolka resultaten behövs
– god kännedom om 

anläggningen, eller tillräcklig 
anläggningsbeskrivning

– förståelse för metodik/analys 
och tillgängligt underlag

I rapporten eller genom dialog?

Rapporten – innehåll och granskning



• Svk:s rapportmall ger ett bra stöd, omfattar alla delar som bör ingå 
i helhetsbedömningen

• Tydligt kunna följa hur analyser och bedömningar gjorts, vilket 
kunskapsunderlag (inkl ev luckor/osäkerheter) som finns

• Avvikelser och brister – konstaterade och/eller potentiella

• Åtgärdsbehov och tidplan

Rapporten - sammanfattning



Rapporten – dialog och återkoppling

• Mottagning och granskning av 
rapport

• Redovisningsmöte med möjlighet till 
frågor och synpunkter på rapporten

• Skriftlig återkoppling på rapport –
ev begäran om kompletteringar

• Slutligt utlåtande



• Tidig dialog om genomförande 

• Ibland dialog om när helhetsbedömning ska göras

• Presentation av helhetsbedömning/dialog kan även ske innan slutrapporten 
skickas in

• Dialog om omfattning på rapporten- finns fördelar med en rapport som kan ”stå 
för sig själv”

• Ska tydligt gå att följa hur analyser och bedömningar gjorts

• Svk:s rapportmall finns och KAN användas, men oavsett struktur bör rapporten 
omfatta de delar som finns i mall/vägledning

Diskussion, slutsatser och medskick



TACK för mig!

• Frågor?

anna.risberg@lansstyrelsen.se
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