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MISSIV

Startbesked för Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering/ Helhetsbedömning

samt Teknisk beskrivning konsekvensklassade dammar i Gruvans

vattensystem

Sammanfattning av ärendet

Den konsekvensutredning som utfördes  2017  ledde till att de dammar som dämmer Långforsen

och Olov Jons-dammen i Sala Silvergruvas vattensystem klassades i kategori B.

Enligt gällande regelverk skall dammaägare genomföra Helhetsbedömning/ Fördjupad

dammsäkerhetsutvärdering vart tionde år. Som underlag till helhetsbedömning baseras bland

annat på en teknisk beskrivning av dammarnas uppbyggnad och status.

Bakgrund

Utdrag ur förordningen (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.

1.1.3 7 §  —  Helhetsbedömning av dammens säkerhet

Proposition  2013 /14:38  Dammsäkerhet framgår att

>  Helhetsbedömningen innebär att hela frågan om dammens säkerhet behandlas i ett

sammanhang. > Det huvudsakliga syftet med en helhetsbedömning är att ge en fullständig bild

av dammens säkerhetsstatus.  >  Helhetsbedömningen syftar till att avgöra om dammens

konstruktion och funktion motsvarar krav i aktuell reglering, aktuella nationella och

internationella föreskrifter och standarder, samt aktuella krav avseende säkerhetsnivå.  >

Helhetsbedömningen ska ange om den aktuella dammsäkerhetsorganisationen och

verksamheten är tillräcklig för att säkerställa att säkerhetsnivån uppfylls fram till nästa

helhetsbedömning.  >  Helhetsbedömningen ska innefatta en bedömning av om organisatoriska

eller strukturella förändringar behöver genomföras för att säkerställa ändamålsenlig

säkerhetsnivå utgående från respektive damms dammsäkerhetsklass
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Förslag till åtgärd

Arbete med Helhetsbedömning samt Teknisk beskrivning teknisk beskrivning av

konsekvensklassade dammvallar inom Sala Silvergruvas vattensystem påbörjas samtidigt som

uppdraget utökas med att utreda alternativa metoder för att stärka säkerheten för de

konsekvensklassade dammvallarna samt bedömning av framtida investeringsbehov och

driftkostnader.

Baserat på detta underlag skall utöver lagstadgad rapportering till tillsynsmyndigheten även en

åtgärdsplan på kort och lång sikt redovisas med driftkostnader och alternativa metoder.

Nollalternativ

Då helhetsbedömning för den här typen av dammar enligt SF8214:214och tillsynsmyndighetens

anvisningar skall för B klassade dammar genomföras vart tionde år. Då helhetsbedömning/FDU

senast genomfördes  1998  kan vi räkna med att Länsstyrelsen kommer att utfärda föreläggande

om så inte sker.

Helhetsbedömning inkluderande åtgärdsförslag utgör även vital del såsom underlag för

framtagande av långsiktig åtgärdsplan plan enligt KS beslut den 1 april  2020.  Därtill kommer

förslag till att åtgärda stubbar att ingå i utredningen i enlighet med Länsstyrelsens föreläggande.

Ekonomi

2020 Teknisk beskrivning och Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering/ Helhetsbedömning:

Beräknad kostnad: 1 500 tkr.

Helhetsbedömning skall enligt SFS 214:214och tillsynsmyndighetens anvisningar genomföras

vart tionde år varför Avskrivningstid i detta fall är tio år.

Kalkylränta 1,5%

Driftkostnadskonsekvens: 300 tkr per år, investeringen är inte finansierad inom nuvarande ram

Förslag till beslut

g  a_tt bevilja  startbesked  för utredningsarbete Teknisk beskrivning (projekt 3211) och

Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering [projekt 3360)

Åsa Kling

Enhetschef Samhällstekniska


