
Bra för dammägare att veta
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Miljöbalken

• 11 kap. 4§

• vattenanläggning: en anläggning, som har kommit till genom en 

vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan 

anläggning,

• damm: en vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten 

eller blandningar av vatten och annat material,

• dammhaveri: ett okontrollerat utströmmande av det vatten eller den blandning av 

vatten och annat material som dammen är avsedd att dämma upp eller 

utestänga. Lag (2014:114).

• 11 kap. 5 § vattentäkt: bortledande av ytvatten eller grundvatten för 

vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning,

• vattenreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan 

vattenverksamhet, och

• vattenöverledning: vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett 

vattenområde till ett annat.
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Underhållsansvar
• 11 kap. 17 § Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte 

uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i 

vattenförhållandena. Om vattenanläggningen med stöd av en särskild rättighet utförts på 

någon annans mark och äganderätten till anläggningen övergått till markägaren till följd av att 

rättigheten upphört, kvarstår underhållsskyldigheten för den som var rättighetshavare.

• Den som enligt 28 kap. 12 § har fått rätt att använda någon annans vattenanläggning är 

tillsammans med ägaren skyldig att underhålla anläggningen, om inte mark- och 

miljödomstolen bestämt något annat.

• I (11 kap) 20 och 21 §§ samt i 24 kap. 4 § andra stycket finns bestämmelser om överflyttning 

av underhållsskyldigheten. Lag (2010:923).

• 11 kap. 18 § Den som är skyldig att underhålla en damm för vattenreglering ska ersätta 

skada som orsakas av att anläggningen inte ger avsett skydd mot dammhaveri. Detta gäller 

även om varken den underhållsskyldige eller någon som den underhållsskyldige svarar för 

har vållat skadan.

• En underhållsskyldig som visar att dammhaveriet orsakats av en krigshandling eller liknande 

handling under väpnad konflikt, inbördeskrig eller uppror är dock fri från ansvar. Lag 

(2014:114).
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Utrivning

• 11 kap. 19 § Tillstånd enligt denna balk skall alltid lämnas till utrivning av en 

vattenanläggning i ytvatten, om inte förordnande meddelas enligt 20 §.

• 11 kap. 20 § I stället för att lämna tillstånd att riva ut en vattenanläggning i 

ytvatten får mark- och miljödomstolen på begäran av ägaren av en fastighet som 

skulle skadas av utrivningen förordna att skyldigheten att underhålla 

anläggningen och fullgöra övriga skyldigheter som ligger på anläggningens ägare 

skall övergå på fastighetsägaren till dess något annat bestäms.

• Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant förordnande också 

meddelas för staten, en kommun eller ett vattenförbund.

• Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att fastighetsägaren inte kan 

fullgöra skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna 

intressen anses mera angeläget att anläggningen rivs ut.

• Om ägaren av en vattenanläggning vållas skada av att anläggningen bibehålls, 

skall den som övertar ansvaret för anläggningen betala skälig ersättning för 

skadan.

• Lag (2011:923).
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Mark/fastighetsägares ansvar

• 11 kap. 21 § Om en fastighet övergår till en ny ägare och den 

tidigare ägaren är underhållsskyldig efter övertagande enligt 20 §

första stycket, svarar den nya ägaren för de skyldigheter som 

följer av övertagandet.

• Övertagandet enligt 20 § första stycket skall antecknas i 

fastighetsregistrets allmänna del. Lag (2000:228).
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Dammsäkerhet
Över • 5 m hög eller 100 000 m3 vatten.

11 • kap. 24 § En damm ska vara klassificerad i en 

dammsäkerhetsklass, om dammen vid ett dammhaveri kan 

medföra

1. förlust av människoliv,

2. förstörelse av områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § andra stycket,

3. störning i elförsörjningen,

4. förstörelse av infrastruktur,

5. förstörelse av eller störning i samhällsviktig verksamhet,

6. miljöskada, eller

7. ekonomisk skada.
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Dammsäkerhet

• 11 kap. 25 § Vid klassificering enligt 24 § ska dammen vara 

klassificerad i

1. dammsäkerhetsklass A, om ett dammhaveri kan leda till 

en kris som drabbar många människor och stora delar av 

samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner,

2. dammsäkerhetsklass B, om ett dammhaveri kan leda till 

stora regionala och lokala konsekvenser eller störningar och 

dammen inte ska vara klassificerad i dammsäkerhetsklass 

A, och

3. dammsäkerhetsklass C, om dammen inte ska vara 

klassificerad i dammsäkerhetsklass A eller B.

• Om ett dammhaveri kan medföra förlust av människoliv och 

risken för detta inte är försumbar, ska dammen klassificeras i 

dammsäkerhetsklass A eller B. Lag (2014:114).
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Laglighet

• Praxis säger att prövningen av lagligheten och 

vattenverksamheten ska ske i samma prövning, man kan 

inte ha det ena utan det andra.

• Lag om införande av MB

• 17 § Om en vattenanläggning har tillkommit utan tillstånd enligt vattenlagen 

(1983:291) eller motsvarande äldre lagstiftning eller om tillståndsfrågan 

beträffande en sådan anläggning är oklar, får den som äger anläggningen eller 

avser att utnyttja den för vattenverksamhet begära prövning av anläggningens 

laglighet hos mark- och miljödomstolen.

• Begärs tillstånd att ändra en vattenanläggning som har tillkommit utan tillstånd 

före miljöbalkens ikraftträdande, skall ansökan samtidigt göras om prövning av 

anläggningens laglighet.

• En lagligförklaring får förenas med villkor.

• 17 a § /Träder i kraft I:2019-01-01/ Trots 17 § får en anläggning som används 

för en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 § miljöbalken inte lagligförklaras. 

Lag (2018:1419). (11kap 6§ elproducenter)
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Äldre tillstånd=>

tillstånd enligt MB
• Lag om införande av MB, 5 a § /Träder i kraft I:2019-01-01/ En 

verksamhet som bedrivs i enlighet med en urminnes hävd, ett 

privilegiebrev eller en annan sådan särskild rättighet att förfoga över 

vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses 

bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande 

bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med 

stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av 

föreskrifterna. Lag (2018:1419).

• Hävd tolkas; verksamheten ska ha startats (och ej avsevärts förändrats) 

två mansåldrar (2*45 år) före utmönstringen av begreppet ur jordabalken 

1972. Det borde innebära att det ska ha startat och inte väsentligt 

förändrats sedan 1882. Vad som innebär en väsentlig förändring kan 

däremot bli tvistat.

• M4798-17 MÖD och M8563-17 MÖD

9



Omprövning Vs Nyprövning

Omprövning, 24 kap. 5 §

• ”Ingen MKB”

• Omprövar villkor

• Ska ha tidigare tillstånd

• ”Ej” samråd

• Ska vara en enklare process

Nyprövning, 11 kap. 9 §

• MKB

• Har inge tidigare tillstånd eller 

villkor

• Samråd, sakägare 

• Kräver fler formella moment
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Egenkontroll och tillsyn
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Lagstöd för egenkontroll

• 11 kap. 17§ &18§ Underhållsansvar

• 2 kap. Hänsynsreglerna

• 26 kap. 19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 

som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller 

påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana 

verkningar.

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom 

egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens 

eller åtgärdens påverkan på miljön.

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

närmare föreskrifter om kontrollen.
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Egenkontroll

Egenkontrollen innebär att • verksamhetsutövaren fortlöpande 

ska planera, kontrollera och följa upp sin verksamhet. 

Omfattningen av egenkontrollen beror på  verksamhets storlek 

och miljöpåverkan 

Finns • kunskapen, Vad finns för domar och tillstånd? Vad säger 

lagen? Verksamhetsstyrning, rutiner, uppdaterade 

dokument…Sparas loggar (minst 5år)

Driftrutiner• , Hur ofta är man på plats? Testas luckor och andra 

konstruktioner? Besiktas anläggningen? Finns långtgående 

planer för anläggningen, underhåll, skyddsåtgärder. Vilka 

mätningar och provtagningar görs?

Rutiner vid driftstörning• , finns manualer på plats?

Kontrollprogram•

Recipientkontrollprogram• (biologiska och kemiska parameter)
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Dammsäkerhet

• Vem kontaktar man vid olycka?

• Samordnad reglering (skyfall mm)

• Hur är dammen byggd?

• Hel och funktionerande.

• Dammsäkerhetsklassade A, B, C & U

• RIDAS (gamla 1-3)
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Exempel SVK (svenska kraftnät) 

Checklista egenkontroll

1. Övergripande styrning, dokumentation och 

informationshantering

2. Organisation, arbetsuppgifter, ansvarsområden och 

kompetenskrav

3. Identifiering och bedömning av faror för allvarliga 

olyckor

4. Drift, tillståndskontroll och underhåll

5. Hantering av förändringar

6. Planering för nödsituationer

7. Revision och översyn

www.svk.se
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Tillsyn

• 26 kap. 1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och 

föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.

• Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter 

anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för 

att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet som omfattas av tillstånd skall tillsynsmyndigheten 

även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.

• Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 

liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall 

kunna tillgodoses. Lag (2005:182).
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Tillsyn
• 26 kap.

• Information

Tillsynsbesök 

• Egenkontrollprogram, driftrutiner, rutiner vid 

driftstörningar mm (verksamhetsutövaren är ansvarig 

att se till att allt är med)

• Recipientkontrollprogram. 

• Anläggningen är den hel och fungerande?

• Finns de dokumentation? Loggar minst 5 år 

• Tillsyns regelbundenhet; 2, 3 eller 5 år (eller ingen 

tillsyn)

• Behövs åtgärder/föreläggande? Samt återkontroll?
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Vad händer efter tillsyn?

• Överträdelser ska 

rapporteras 

26kap. 2§

• Föreläggande

• Åtgärd
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Rapportering till myndighet

• Underhållsarbeten, stora arbeten kan 

kräva anmälan eller tillstånd

• Begärda rapporteringar om nivåer och 

utsläpp/uttag

• Årsrapportering endast 

dammsäkerhetsklassade A, B och C de har 

även en tillsynsavgift. 

• Vid tillbud
• Vattenverksamhet.sodermaland@lansstyrelsen.se

19

mailto:Vattenverksamhet.sodermaland@lansstyrelsen.se


Tillbud
• Om något villkor överskrids

• Trasig utrustning

• Olyckor

• Ring eller maila 

Vattenverksamhet.sodermaland@lansstyrelsen.se eller 

sodermanaland.@lansstyrelsen.se

Beskriv:

• Vilken anläggning som händelsen inträffat på 

• Beskriv händelsen och preliminär orsak

• Preliminär bedömning av konsekvenser av händelsen

• Vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder ni planerar
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Tillsynsrunda

5 • år 2019-2023

Avrinningsområde vis •

Alla dammar och dämmen•

Kontaktar verksamhetsutövare innan •

besök. 
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Bidrag och tips
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Välja bidragsform

Kolla vilka bidrag som finns

a) Kolla om du är behörig att söka

b) Vad för åtgärder ger de bidrag för?

c) Kolla upp ansökningstid (sista 

ansökningsdag)

d) Kan du söka flera bidrag samtidig?

e) Har de kostnadstak?

f) Handläggningstid
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Bidrag, tips ansökan

Bifoga kartor och bilder mm•

Beskriv hellre för mycket än för lite… •

Aktivitet Beskrivning Tidsplan Kostnads-

förslag (kr)

Biotopinventering ….hela sträckan 

se bilaga 1

6 månader 200 000

Åtgärd steg 1 Rivning av…. 2 veckar 10 000
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Bidrag, Tillstånd och anmälan

Tillstånd

• Faunapassager

• Utrivningar

• Ändringar i 

dämmningsnivåer

och reglering 

Anmälan

• Biotopförbättringar

• Lekgrus

11kap. 12§ undantagsregeln

• Kolla hellre en 

gång extra med 

LST
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Bidrag du söker genom LST

• Miljöinvestering 

(Jordbruksverket)

• LONA

• LOVA

• Fiskevårdsmedel

• Fiskeavgiftsmedel
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Miljöinvestering/Förbättrad 

vattenkvalitet 
• Ansökan hela året

• Jordbruksmark.

• 90% , mellan 30 000 till 2 Mkr, och/eller 200 000 kr /hektar.

Åtgärds förslag:

• Skapa fria vandringsvägar (till exempel omlöp för fisk, 

konstruktion av trösklar i vattendraget och utrivning av 

vandringshinder)

• Skapa nya biotoper längs med och i vattnet, till exempel lekgrus

för fisk 

• Åtgärder för att minska erosion 

• Meandring eller öppna upp kulvertar 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygds

programmet/miljoinvesteringar/forbattradvattenkvalitet.4.6ae223614

dda2c3dbc473d7.html
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LOVA/LONA

• LONA : Tyvärr kommer inga nya projekt beviljas under 2019 pga

budgeten https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/stod-till-

naturvard/lokala-naturvardsinsatser---lona.html

• LOVA: 31 januari 2020? https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-

kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt---lova.html

• Kommuner och ideella organisationer

• LONA upp till 50% /rekreation

• LOVA  upp till 90% /övergödning

Åtgärds förslag:

• Kunskapshöjande underlag inför planering, tex biotopkartering

• Biotopförbättrande åtgärder

• Anläggande av våtmarker

• Fria vandringshinder för vattenlevande organismer
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Fiskevårdsbidrag/fiskeavgiftsmedel

Anmälan • 31 januari 2020?

50 • %

Åtgärds förslag:

utsättning av fisk när det gäller återintroduktion av utslagna arter, •

biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis •

flottleds-rensade vattendrag), fiskevårdsplaner, fiskvägar mm. 

utrivning av dammar. •

Fiskeavgiftsmedel=>från vattendomar•

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/forening/jakt• -och-

fiske/fiske/fiskevardsbidrag.html
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Webbsida med presentationer
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Länsstyrelsen webbsida sök Dammträffen

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-

natur/vatten/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/dammtraffen-22-

februari-2019.html

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/vatten/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/dammtraffen-22-februari-2019.html


HaV, Rapporter att titta på… 

Arbetas just nu med en ny Handbok för upp• - och 

nedströmspassager.

Fokus på processen, steg för steg

Tidigare rapporter:

Miljöåtgärder i vattenkraftverk•

Ekologisk • at̊erstal̈lning i helt eller delvis torrlagda fåror i 

anslutning till vattenkraftverk

Naturliknande fiskvägar i södra Sverige•

Anordningar för upp• - och nedströmspassage av fisk vid 

vattenanläggningar

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering•

Fiskvandring • - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum
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Exempel och åtgärder

• Nedre dalaälven, Hållbar vattenkraft i 

dalaälven 

https://www.nedredalalven.se/index.php/

sv/fiskevard/hallbar-vattenkraft-dalalven
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Mer information

• Egenkontroll, en fortlöpande process, Naturvårdsverket, 2001:3 

(IBSN91-620-0113-2)

• Var finns pengarna, Skåne länsstyrelse

• Svenska kraftnät, dammsäkerhet

https://www.svk.se/aktorsportalen/dammsakerhet/

• Dammar och vattenkraftverk 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--

lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/dammar-och-

vattenkraftverk.html

• HaV, Nationella planen (frågor och svar) 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--

fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-

vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
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Frågor?

Tack för ni lyssna
vattenverksamhet.sodermanland@lansstyrelsen.se
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