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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
dammsäkerhetslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en ny dammsäkerhetslag som ska ersätta den 
nuvarande lagen från 1984. Syftet med pro-
positionen är att garantera att dammarna är 
säkra genom att regleringen av dammsäker-
heten görs tydligare och mera konsekvent. I 
propositionen har beaktats att de nuvarande 
dammarna blir äldre och är i behov av grund-
läggande reparationer samt behoven av att 
reagera på förändringar i klimatet och vatten-
förhållandena. Propositionen är en del av en 
större helhet vars syfte är att förbättra bered-
skapen för förändringar i väder- och vatten-
förhållandena, i synnerhet de extrema feno-
men som blir allt vanligare, och på så sätt 
främja anpassningen till klimatförändringen. 
Andra pågående lagstiftningsprojekt som be-
tjänar samma syfte är revisionen av systemet 
med ersättning för översvämningsskador 
samt genomförandet av EU:s översväm-
ningsdirektiv. 

Genom propositionen bringas regleringen 
av dammsäkerheten i överensstämmelse med 
bästa fungerande praxis som delvis har ut-
vecklats utan stöd i lagstiftningen. Nuvaran-
de praxis baserar sig på jord- och skogs-
bruksministeriets anvisningar för dammsä-
kerhet. Trots att anvisningarna i praktiken 
följs väl är de inte juridiskt bindande. Avsik-
ten är att befästa praxis genom att grund-
läggande bestämmelser om dammägarens an-
svar och skyldigheter tas in i den nya damm-
säkerhetslagen. 

Den föreslagna nya dammsäkerhetslagen 
innehåller bestämmelser om bl.a. planering, 
anläggande, underhåll och drift av dammar, 
beredskap för olyckor samt tillsyn över 
dammsäkerheten. 

Något tillståndsförfarande tas inte in i la-
gen, utan tillståndsplikt för anläggande av 
dammar ska fortfarande basera sig på andra 
lagar, i första hand vattenlagen, miljöskydds-
lagen samt markanvändnings- och byggla-
gen. Lagförslaget kompletterar dem med 
dammsäkerhetsaspekter som bör beaktas i 
tillståndsförfarandet. 

Enligt lagförslaget ska dammarna klassifi-
ceras i tre klasser enligt den skaderisk de 
medför. Klassen inverkar bl.a. på de utred-
ningar som krävs av dammägaren, de säker-
hetssystem som krävs vid dammen och de in-
spektioner som utförs vid dammen. 

Genom propositionen ajourförs också sam-
bandet mellan dammsäkerhetslagstiftningen 
och annan lagstiftning samt klarläggs olika 
aktörers ansvar för beredskapen för olyckor 
och i olyckssituationer. 

Lagförslagets tillämpningsområde motsva-
rar i stora drag den nuvarande dammsäker-
hetslagen. Till skillnad från nuläget ska ock-
så ovanjordiska dammar som hör till gruv-
driften omfattas av den föreslagna lagen. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 
 
 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Inledning 

I Finland föreskrivs om dammsäkerhet i 
dammsäkerhetslagen (413/1984) och damm-
säkerhetsförordningen (574/1984). Dessa för-
fattningar har kompletterats med jord- och 
skogsbruksministeriets anvisningar för 
dammsäkerhet (JSM:s publikationer 
7a/1997). Det anses att en damm omfattas av 
lagen om dess höjd är minst tre meter eller 
om det uppdämda ämnet kan medföra up-
penbar fara för människoliv, uppenbar sanitär 
fara eller uppenbar betydande fara för miljön 
eller egendom. Det finns nästan 500 sådana 
dammar i Finland. Flertalet av dessa är 
dammar i vattendrag och ca 60 är avfalls-
dammar. 

Dammar i vattendrag används för att 
dämma upp vatten på så sätt att det avviker 
från sitt naturliga tillstånd. Syftet är i allmän-
het att främja skydd mot översvämningar, 
vattenkraftproduktion, vattenförsörjning, 
fiskodling och rekreation. Genom översväm-
ningsvallar förhindras att översvämningar 
breder ut över exempelvis åkrar eller bosätt-
ningsområden och genom regleringsdammar 
justeras vattenståndet och vattenföringen i 
vattendrag i enlighet med olika mål. Grund-
dammar anläggs närmast i älvar och vid ut-
loppet av små sjöar för att höja vattenståndet 
och bevara vattenarealen också under vatten-
fattiga perioder.  

Med avfallsdammar avses dammar i vilka 
flytande eller fast avfall som medför olägen-
het eller fara för hälsan eller miljön däms 
upp. Det som särskiljer avfallsdammar från 
dammar i vattendrag är alltså det uppdämda 
ämnets beskaffenhet och dess konsekvenser 
för hälsan och miljön. Definitionen av avfall 
inom ramen för begreppet avfallsdamm 
sammanfaller inte nödvändigtvis med defini-
tionen av avfall enligt avfallslagen (72/1993), 
utan här anger termen avfall endast att av-
fallsdammen och i synnerhet dammbassäng-
en fyller ett annat ändamål än en damm i ett 
vattendrag.  

Dammar som hör till gruvdriften omfattas 
inte av den nuvarande dammsäkerhetslagen, 
utan på dem har tillämpats gruvlagens 
(503/1965) bestämmelser om gruvsäkerhet 

och handels- och industriministeriets beslut 
om säkerhetsföreskrifter för gruvor 
(921/1975). I praktiken har emellertid damm-
säkerhetslagen och dammsäkerhetsförord-
ningen samt anvisningarna för dammsäkerhet 
i tillämpliga delar iakttagits vid planeringen 
och myndighetstillsynen beträffande gruv-
dammar ovan jord. I gruvor behövs dammar 
både ovan och under jord. Underjordiska 
gruvdammar används främst för att dämma 
upp fyllnadsmaterial från stenbrott. Gruv-
dammar ovan jord används för att hålla vat-
ten och uppslammad jord åtskild från gruvan, 
för lagring av anrikningssand samt för sedi-
mentering av processvatten. I Finland finns 
ca 30 gruvdammar vid sammanlagt 10 gru-
vor. Dessutom finns ett antal arbetsdammar 
vid exempelvis dagbrott. Beroende på de 
tekniska lösningarna vid gruvorna kan det 
tidvis finnas ett varierande antal underjordis-
ka dammar. 

Kanaldammar har både när det gäller kon-
struktionen och användningsändamålet en 
annan ställning än de dammar som hör till 
den gällande dammsäkerhetslagens tillämp-
ningsområde. På grund av kanaldammarnas 
särdrag ansågs det vid beredningen av den 
gällande dammsäkerhetslagen inte vara nöd-
vändigt att ta in dem i lagens tillämpnings-
område. Totalt finns det ca 40 slusskanaler i 
Finland. Utöver Saima kanal svarar Sjöfarts-
verket för underhållet av drygt 30 kanaler. 
Dessutom finns ett antal små slusskanaler 
som ägs av andra instanser. Fallhöjden i ka-
nalerna varierar mellan cirka en halv och 12 
meter. Kanalerna kan höra samman med 
jorddammar där vattennivån är högre än den 
omgivande marknivån. Kanalkonstruktioner 
kan också höra samman med en kraftverks-
damm. Kanalerna är i regel betongkonstruk-
tioner. De kan också vara konstruktioner i 
sten och ofta är de sprängda i berget. 

Översvämningsvallar används för att för-
hindra att översvämningar breder ut sig över 
exempelvis åkrar, samhällen eller andra be-
byggda områden under perioder då vatten-
ståndet är högre än normalt. Vallar har an-
lagts särskilt i älvvattendrag i västra Finland. 
Indelningen i jorddammar och översväm-
ningsvallar är inte alltid klar. 
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En damm klassificeras enligt arten av den 
fara den medför vid en olycka eller enligt 
dammens tillfälliga karaktär. Enligt jord- och 
skogsbruksministeriets anvisningar för 
dammsäkerhet klassas som P-damm en 
damm som vid olycka kan medföra uppenbar 
fara för människoliv, uppenbar hälsofara el-
ler uppenbar betydande fara för miljön eller 
egendom. Enligt anvisningarna för dammsä-
kerhet klassas som O-damm en damm som 
vid olycka endast kan medföra ringa fara, 
och som N-damm en damm som kan medfö-
ra mindre fara än en P-damm men som inte 
kan betraktas som O-damm. Som T-damm 
klassas en tillfällig damm. En motsvarande 
klassificering används också för avfallsdam-
mar. 

Uppgifter om dammarna samlas in i det da-
tasystem för dammsäkerheten som miljöför-
valtningen upprätthåller. I datasystemet ingår 
uppgifter om dammarnas dimensionering, 
myndighetstillsynen och inspektioner. Data-
systemet för dammar är länkat till miljöför-
valtningens övriga datasystem, i vilka det 
finns mer allmänna uppgifter om konstruk-
tioner i vattendrag, samt till miljöförvalt-
ningens elektroniska ärendehanteringssy-
stem, där de handlingar som hänför sig till 
dammarna registreras. Dammsäkerhetsmyn-
digheten ansvarar för upprätthållandet av 
uppgifterna i datasystemet. 

I Finland finns ca 40 dammar som klassas 
som P-dammar. Två av dem är avfallsdam-
mar. Antalet N-dammar är ca 220. Av dem är 
ca 20 avfallsdammar. O-dammarna i Finland, 
vilka är ca 200 till antalet, är små kraftverks-
dammar, regleringsdammar samt dammar i 
anslutning till konstgjorda vattenmagasin, 
dammar med naturligt foder och avfallsbas-
sänger samt vallar. Också vissa översväm-
ningsvallar har klassificerats som dammar. 
Antalet klassificerade dammar varierar något 
eftersom ändringar av klassificeringen pågår 
för vissa dammars del och eftersom praxis 
beträffande klassificeringen av arbetsdammar 
och vallar varierar. I regel har arbetsdammar 
inte klassificerats som dammar och inte hel-
ler införts i datasystemet. Också vallar har 
klassats som O-dammar. 

Enligt en utredning av Finlands miljöcen-
tral som blev klar 2001 fanns vid den tid-
punkten 61 avfallsdammar i Finland. Det 

största antalet avfallsdammar finns inom 
skogsindustrin, där de används i anslutning 
till bassänger för hantering av avloppsvatten 
och kantvallar vid fabrikernas avstjälpnings-
platser. Också metall-, livsmedels- och kemi-
industrin använder avfallsdammar.  

Miljöförvaltningen förvaltar 48 statsägda 
dammar. Av dessa är huvudparten jord- och 
betongdammar som anlagts främst på 1960- 
och 1970-talen i samband med konstgjorda 
vattenmagasin som utgör skydd mot över-
svämningar. 41 av dessa dammar, inklusive 
samtliga 11 P-dammar som ägs av staten, är 
belägna inom områdena för Västra Finlands 
och Norra Österbottens miljöcentraler. 

Dammsäkerheten övervakas av de regiona-
la miljöcentralerna som fungerar som damm-
säkerhetsmyndighet. Dammägarna ansvarar 
för dammarnas skick och säkerhet. Tillsynen 
över dammar som omfattas av gruvlagen 
sköts av Säkerhetsteknikcentralen som lyder 
under arbets- och näringsministeriet. Sjö-
fartsverket svarar för skötseln av de flesta 
kanaler samt övervakar säkerheten vid dem. 
Kanalernas driftsansvariga personal är an-
ställd av Sjöfartsverket, men det finns planer 
på att lägga ut verksamheten. Den regionala 
miljöcentralen svarar för tillsynen över kana-
lerna enligt vattenlagen. 

Andra författningar än dammsäkerhetsla-
gen och dammsäkerhetsförordningen som är 
viktiga med tanke på dammsäkerheten är 
räddningslagen (486/2003), vattenlagen 
(264/1961), miljöskyddslagen (86/200), 
gruvlagen samt markanvändnings- och bygg-
lagen (132/1999) 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

2.1.1 Dammsäkerhetslagen och 
dammsäkerhetsförordningen 

Dammsäkerhetslagen (nedan DSL) trädde i 
kraft den 1 augusti 1984. Syftet med lagen 
var att effektivera säkerhetsarrangemangen 
vid dammar och myndighetstillsynen i sam-
band därmed för att minska den fara som 
eventuella konstruktionsfel i dammar, natur-
förhållandena samt brister i dammars drift 
och underhåll eller uppsåtlig skadegörelse 
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kan medföra. Bakom stiftandet av lagen låg 
den internationella utvecklingen på området 
och särskilt internationella kommissionen för 
stora dammar International Commission on 
Large Dams (ICOLD) samt Förenta Natio-
nernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur UNESCO:s utredningar och all-
männa rekommendationer för dammsäkerhet. 
I regeringens proposition med förslag till 
dammsäkerhetslag (RP 24/1983) konstatera-
des emellertid också att några betydande 
dammolyckor inte inträffat i Finland och att 
säkerhetsriskerna i våra förhållanden inte kan 
anses vara lika stora som i många andra län-
der. 

DSL och dammsäkerhetsförordningen 
(nedan DSF) har kompletterats med jord- och 
skogsbruksministeriets anvisningar för 
dammsäkerhet, de senaste från den 17 juni 
1997 (JSM:s publikationer 7a/1997), vilka i 
stor utsträckning bestämmer dammsäker-
hetsverksamheten i praktiken. Exempelvis 
klassificeringen av dammar nämns inte i 
DSL och DSF, utan den baserar sig på anvis-
ningarna för dammsäkerhet och praxis som 
etablerats med utgångspunkt i dem. 
 
Tillämpningsområde 
 

Med en damm avses i DSL en för perma-
nent bruk avsedd damm jämte därtill hörande 
konstruktioner och anordningar, oberoende 
av vilket material som använts vid anläggan-
det av dammen, hur dammen byggts och vil-
ket ämne som uppdäms i dammbassängen 
(DSL 2 §). Begreppet damm avser alla 
dammkonstruktioner och driftskonstruktioner 
för uppdämningen i en och samma damm-
bassäng. 

DSL och DSF samt anvisningarna för 
dammsäkerhet tillämpas på dammar vars 
höjd är minst tre meter. De tillämpas även på 
lägre dammar, om den uppdämda mängden 
är så stor eller bassängen innehåller ett så-
dant ämne att det vid olycka kan uppkomma 
uppenbar fara för människoliv, uppenbar sa-
nitär fara eller uppenbar betydande fara för 
miljön eller egendom (DSL 3 §). 

Höjden av en damm enligt DSL beräknas 
som höjdskillnaden mellan den lägsta punk-
ten av dammanläggningens yttergräns och 
den högsta nivå som det uppdämda ämnets 

yta är avsett att nå. Höjden av en grunddamm 
i vattendrag beräknas med avvikelse från det 
ovan nämnda som höjdskillnaden mellan den 
lägsta punkten av dammanläggningens ytter-
gräns och dammens krön (DSF 1 §).  

DSL gäller inte dammar som faller under 
gruvlagen, främst dess bestämmelser om sä-
kerhet i lagens 56 och 57 §. Dessa bestäm-
melser gäller säkerheten vid arbete i en gru-
va, ett dagbrott eller en plats för grävningsar-
beten samt säkerheten hos anordningar, i 
gruvrum eller hos dammar som har anknyt-
ning till gruvdrift eller anrikningsverksam-
het. Bestämmelserna i gruvlagen gäller också 
utanför ett utmål eller dess hjälpområde be-
lägna dammar med anknytning till gruvdrift 
eller anrikningsverksamhet. 

DSL gäller inte i förordningen angående 
kanalverket (157/1963) avsedda kanalverk 
(DSL 3 §). Denna förordning upphävdes 
1989 och har sedermera ersatts av förord-
ningen om sjöfartsverket (1249/1997). Lagen 
gäller i tillämpliga delar också temporära 
dammar (arbetsdammar) (DSL 3 §). 
 
Myndigheter 
 

Det ankommer på de regionala miljöcentra-
lerna att övervaka iakttagandet av DSL samt 
med stöd av den utfärdade förordningar och 
bestämmelser, räddningsväsendet undanta-
get. Den högsta tillsynen och styrningen ut-
övas av jord- och skogsbruksministeriet 
(DSL 10 §). Räddningsväsendet ankommer 
på inrikesministeriets räddningsavdelning 
och myndigheter som lyder under detta (läns-
styrelserna, de lokala räddningsmyndigheter-
na). 

Genom beslut som jord- och skogsbruks-
ministeriet meddelat med stöd av 3 § 2 mom. 
i lagen om miljöförvaltningen (55/1995) har 
ministeriet ordnat skötseln av den tillsyns-
uppgift enligt DSL 10 § som ankommer på 
de regionala miljöcentralerna så att ansvaret 
ankommer på Tavastlands, Norra Savolax, 
Västra Finlands, Kajanalands och Lapplands 
miljöcentraler. 

I fråga om åtgärder som följer av underlå-
tenhet att iaktta vad som bestäms i DSL 4 
och 5 § eller med stöd av dem gäller i till-
lämpliga delar vad som föreskrivs i 21 kap. 
2, 3 och 4 § i vattenlagen (DSL 11 § 1 
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mom.). I 21 kap. 3 b § i vattenlagen sägs att 
kan en i 21 kap. 3 § avsedd åtgärd eller för-
summelse förorsaka omedelbar fara för häl-
san eller avsevärd fara för annans egendom 
eller ett viktigt allmänt intresse, får den regi-
onala miljöcentralen vidta behövliga åtgärder 
för att avhjälpa menet eller faran. 

 
Skyldigheter som gäller dammens ägare eller 
innehavare  
 

Dammens ägare är skyldig att hålla dam-
men i ett sådant skick att den är säker och att 
den inte medför fara eller skadliga eller men-
liga påföljder som kränker ett allmänt eller 
enskilt intresse (DSL 4 § 2 mom.). 

Om dammens ägare av någon anledning 
inte kan sörja för dammens säkerhet eller 
fullfölja den föreskrivna skyldigheten att 
kontrollera säkerheten vid dammen, eller om 
dammen riskerar att orsaka sådan fara eller 
sådana påföljder som avses ovan, ska ägaren 
utan dröjsmål underrätta dammsäkerhets-
myndigheten om detta. Denna anmälan från-
tar dock inte dammägaren eller -innehavaren 
skyldigheten att sörja för säkerheten vid 
dammen. Om den fara som dammen medför 
hänför sig till ett dammbrott eller överhäng-
ande fara för dammbrott ska ägaren eller in-
nehavaren utan dröjsmål anmäla detta till 
nödcentralen och därefter i mån av möjlighet 
vidta de alarmerings- och varningsåtgärder 
som en nödsituation vid dammen kräver. 

Det åligger dammens ägare eller innehava-
re att vara på det klara med vilka bestämmel-
ser som gäller dammen och att på eget initia-
tiv se till att de följs. De regionala miljöcen-
tralerna bistår i ärenden som gäller tolkning-
en av bestämmelserna och anvisningarna. De 
regionala miljöcentralerna informerar dam-
marnas ägare eller innehavare om bestäm-
melserna. Detta minskar dock inte dammäga-
rens eller -innehavarens skyldighet att själv 
hålla sig underrättad. 

Enligt DSL 5 § ska ägaren till eller inneha-
varen av en damm förvara sådant material 
som är av betydelse med tanke på dammsä-
kerheten i en särskild säkerhetsmapp. Säker-
hetsmappen ska förvaras så att den vid ho-
tande olycka är lättåtkomlig för vederböran-
de och vid behov kan granskas av tillsyns-
myndigheten. Säkerhetsmappens innehåll 

fastställs i DSF 2 §. För arbetsdammar behö-
ver ingen säkerhetsmapp sammanställas eller 
förvaras (DSL 3 § 3 mom.). 
 
Säkerhetskontrollprogram 
 

För varje damm på vilken dammsäkerhets-
lagen tillämpas ska uppgöras ett säkerhets-
kontrollprogram för att minska den skaderisk 
som dammen kan förorsaka. Dammens ägare 
eller innehavare uppgör eller skaffar pro-
grammet. Den som uppgör programmet ska 
ha samma kompetens som den som får plane-
ra motsvarande konstruktion. Programmet 
kan innehålla bestämmelser om både ordina-
rie kontroll och tidsbestämda granskningar 
(DSL 6 §).  

Kontrollprogrammet ska uppgöras i god tid 
innan dammen blir färdig, så att det kan god-
kännas innan dammen tas i bruk. Ett förslag 
till säkerhetskontrollprogram ska sändas till 
den regionala miljöcentralen (DSL 7 §, DSF 
3 §). Förslaget till kontrollprogram innehåller 
program för både den tid då dammen tas i 
bruk och för tiden därefter.  

Om godkännandet av säkerhetskontroll-
programmet eller om ändringar i detta be-
stämmer den regionala miljöcentralen (DSL 
7 §). I fråga om P-dammar inhämtar den re-
gionala miljöcentralen Finlands miljöcentrals 
sakkunnigutlåtande innan den godkänner sä-
kerhetskontrollprogrammet (DSF 3 §).  Den 
regionala miljöcentralen kan av särskilda 
skäl helt eller delvis medge befrielse från den 
i 6 § avsedda kontrollskyldigheten (DSL 7 
§).  

Enligt förvaltningsprocesslagen (586/96) 
kan man hos förvaltningsdomstolen genom 
besvär söka ändring i ett beslut  som den re-
gionala miljöcentralen fattat beträffande kon-
trollprogrammet. Förvaltningsdomstolens be-
slut får överklagas hos högsta förvaltnings-
domstolen. 
 
Riskutredning 
 

För att utreda och kartlägga de skaderisker 
som en damm medför kan den regionala mil-
jöcentralen bestämma att den som låter byg-
ga, äger eller innehar en damm ska låta göra 
eller företa en utredning om skaderisken sär-
skilt för befolkningen och egendomen ned-
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ströms om dammen (DSL 9 §). Riskutred-
ningen för en damm ska förnyas när detta blir 
nödvändigt exempelvis på grund av ny be-
byggelse eller när nya konstruktioner som 
begränsar strömningen anläggs på ett över-
svämningsområde. 

Riskutredningen syftar till att skapa förut-
sättningar för att organisera räddningsverk-
samhet som behövs vid en olycka och för 
vidtagande av åtgärder som behövs för att 
avvärja eller begränsa en olycka samt till att 
fastställa dammens klass. 

Riskutredningen omfattar jämförelser mel-
lan olika typer av dammbrott, bestämning av 
översvämningens förlopp och uppgörande av 
skadebedömningar. När den skaderisk som 
en avfallsdamm medför bedöms ska beaktas 
bl.a. skadliga eller farliga komponenter som 
ingår i det uppdämda avfallet eller avlopps-
vattnet, deras egenskaper, verkningssätt och 
spridningsvägar samt de funktioner som i 
händelse av skada exponeras för ämnena.  
 
 
 
Beredskap för dammolyckor 
 

Beredskapen för dammolyckor syftar till att 
förhindra att det uppstår skador på dammen 
eller att se till att skadan kan upptäckas i ett 
så tidigt skede att det ges tillräckligt med tid 
för reparation av dammen eller för varning 
och evakuering av befolkningen. 

Enligt DSF 4 § för den händelse att en 
olycka inträffar i en P-damm ska dammens 
ägare eller innehavare i den omfattning om-
ständigheterna förutsätter färdigställa 
- en plan för åtgärder som i händelse av 

olycka ska vidtas i fråga om vattendrag 
eller hydrotekniska konstruktioner; 

- en utredning om material som på förhand 
ska reserveras för att förebygga olyckor; 

- en utredning om larm och kommunika-
tionsförbindelser till alarmcentralen; 

- en utredning om den personal som dam-
mens ägare eller innehavare har till sitt 
förfogande för att förebygga olyckor; 

- en utredning om övriga åtgärder av 
dammens ägare eller innehavare till 
skydd för människor och egendom i hän-
delse av olycka som föranleds av upp-
dämning; och 

- i fråga om avfallsdammar en utredning 
om det uppdämda ämnets beskaffenhet 
och mängd. 

Den som observerar eller får veta att en 
dammolycka har inträffat eller hotar och inte 
omedelbart kan avvärja faran är skyldig att 
omedelbart underrätta dem som hotas, göra 
en olycksanmälan samt att efter förmåga vid-
ta räddningsåtgärder (28 § i räddningslagen, 
DSL 8 §). 

Efter en dammolycka eller vid hot om en 
sådan är dammens ägare eller innehavare 
skyldig att säkerställa att en nödanmälan 
gjorts till nödcentralen, samt att inleda re-
glering av vattenföringen i vattendraget och 
nödreparation av dammbrottet. Räddnings-
myndigheterna sörjer i enlighet med rädd-
ningslagen för de åtgärder som föranleds av 
dammbrottet och den översvämning som det 
förorsakar, vilka är alarmering av räddnings- 
och andra organisationer, varning, evakue-
ring och räddande av befolkningen samt led-
ning av räddningsverksamheten. Den regio-
nala miljöcentralen bidrar vid behov speciellt 
med åtgärder som inriktas på vattendraget 
och de hydrotekniska konstruktionerna, med 
förhandsplanering av åtgärderna och den 
sakkunskap som behövs när de genomförs, 
samt deltar så långt de lokala möjligheterna 
det medger också i genomförandet av åtgär-
derna. 
 
 
2.1.2 Dammsäkerhetspraxis 

Dammsäkerhetspraxis i Finland baserar sig 
vid sidan av DSL på jord- och skogsbruks-
ministeriets anvisningar för dammsäkerhet. 
Fast dammsäkerhetsanvisningarna följs i 
praktiken är de inte juridiskt bindande. Ur ju-
ridisk synvinkel är de i första hand anvis-
ningar där praxis som har ansetts vara bra har 
skrivits in. Dammsäkerhetspraxis har också 
utvecklats som en följd av den tekniska ut-
vecklingen. En uppdatering av anvisningarna 
så att de skulle börja motsvara den praxis 
som utvecklats har beretts vid Finlands mil-
jöcentral.  
 
 
 
 



 RP 214/2008 rd  
  

 

8 

Klassificering av dammar 
 

I praktiken klassificerar dammsäkerhets-
myndigheten dammarna enligt den fara de 
medför vid en olycka.   

Som P-damm klassas en damm som vid en 
olycka kan medföra i DSL avsedd uppenbar 
fara för människoliv, uppenbar sanitär fara 
eller uppenbar betydande fara för miljön eller 
egendom. Skaderisk kan orsakas av en flod-
våg som uppkommer vid brott i en damm. 
Uppenbar fara för människoliv, uppenbar 
hälsofara eller uppenbar betydande fara för 
miljön som är utmärkande för en P-damm 
kan också förorsakas till följd av mängden 
och beskaffenheten av den uppdämda väts-
kan, av ett ämne som beter sig som en vätska 
eller av medspolade ämnen. Klassificeringen 
av en damm som en P-damm säkerställs utan 
undantag genom en riskutredning. I fråga om 
P-dammar iakttas vad som i DSL 9 § 2 mom. 
bestäms om beredskap för att avvärja olyck-
or. 

Som N-damm klassas en damm som vid en 
olycka kan medföra mindre fara än en P-
damm, men som inte kan betraktas som en 
O-damm. Sålunda ska en eventuell fara be-
traktas som större än ringa. 

Som O-damm klassas en damm som vid en 
olycka kan medföra endast ringa fara. En 
damm kan anses medföra endast ringa fara 
om den i händelse av skada uppenbart inte 
kan medföra fara för människoliv eller hälso-
fara eller, frånsett obetydliga olägenheter, 
fara för miljön eller annans egendom.  
 
 
Planering och anläggande av dammar 
 

Enligt DSL 4 § ska den konstruktiva säker-
heten och driftssäkerheten hos en damm upp-
fylla sådana krav att dammen inte medför 
fara för säkerheten. I praktiken förutsätts att 
godkänt planerings- och byggnadssätt iakttas 
vid planeringen och anläggandet av dammar. 

Planering av en damm i vattendrag ska 
uppfylla de krav på planer i ett vattenrättsligt 
ansökningsmål som anges i 43 och 45 § i vat-
tenförordningen (282/1962). Motsvarande 
krav iakttas även vid planeringen av andra 
dammar som avses i DSL. Dammens bygg-
herre svarar för att dammen planeras under 

en tillräckligt kompetent och erfaren persons 
ledning och ansvar.  

När dammen anläggs ska enligt anvisning-
arna för dammsäkerhet iakttas god bygg-
nadssed. Byggnadsarbetet ska utföras enligt 
planerna och med kompetent personal som är 
förtrogen med sina uppgifter. Kvalitetskon-
trollen av arbetet ska vara oberoende av den 
som utför arbetet. Den som svarar för över-
vakningen av arbetet ska ha rätt att vid behov 
avbryta arbetet.  

Ändringsarbetenas eventuella effekter på 
dammens säkerhet ska beaktas när man stu-
derar alternativa utföranden, både under pla-
neringen och under anläggandet. Förändring-
ar som sker efter hand i konstruktioner och 
omständigheter ska följas genom kontroller 
och återkommande inspektioner. 

I praktiken granskas dammarna innan de 
tas i bruk. Ibruktagningskontrollen omfattar 
flera fältgranskningar i byggnadsarbetets oli-
ka faser. I fråga om en ny damm ska ibruk-
tagningskontroll med sina olika skeden alltid 
göras. När det gäller gamla dammar ska ib-
ruktagningskontroll göras i samband med be-
tydande ändringar eller reparationer.  

Vid ibruktagningskontrollen utreds dam-
mens duglighet på sådant sätt att alla faktorer 
som inverkar på dammsäkerheten beaktas 
tillräckligt. Dammens ansvariga projekterare 
eller någon annan behörig person ansvarar 
för utförandet av granskningen. 
 
Kontroll och inspektioner 
 

Dammkontroll enligt det säkerhetskon-
trollprogram som avses i 7 § i dammsäker-
hetslagen omfattar i praktiken t.ex. följande: 

- övervakning av vattnets eller ett annat 
uppdämt ämnes höjd i bassängen, 

- granskning av de synliga delarna av 
dammkonstruktionerna samt gransk-
ning av områdena nedströms om dam-
men i samband med varje kontrollbe-
sök, 

- observationer och mätningar som före-
skrivs i kontrollprogrammet samt övri-
ga för dammen specifika omständighe-
ter, 

- vid avfallsdammar eventuella andra 
speciella frågor som berör dammsäker-
heten. 
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Granskningar enligt säkerhetskontrollpro-
grammet är årsgranskning och tidsbestämd 
granskning. Vid årsgranskningen genomgås 
de mätningar och observationer som gjorts 
under året, kontrolleras mätapparaturens 
skick och undersöks de ställen i dammen 
jämte utrustning och anordningar som kräver 
reparation.  

Vid årsgranskningen kontrolleras och upp-
dateras också person- och kontaktuppgifterna 
och övriga uppgifter i säkerhetsprogrammet 
för dammen.  

Tidsbestämd granskning ska enligt anvis-
ningarna för dammsäkerhet utföras med 
högst fem års mellanrum. Tidpunkten för den 
första tidsbestämda granskningen räknas från 
tidpunkten för ibruktagningskontrollen. 

En företrädare för dammägaren eller -
innehavaren, dammsäkerhetsmyndigheten 
samt en tillräckligt kompetent och erfaren 
sakkunnig deltar i den tidsbestämda gransk-
ningen. I granskningen av P-dammar deltar 
också räddningsmyndigheten samt en sak-
kunnig från Finlands miljöcentral. Alla 
dammkonstruktioner inom ett och samma 
uppdämningsområde granskas vid samma 
granskningstillfälle oberoende av om damm-
konstruktionerna har olika ägare (t.ex. jord-
dammar vid konstgjorda vattenmagasin och 
kraftverksdammar). 

Vid tidsbestämd granskning granskas 
dammens kontroll- och årsgranskningsresul-
tat, granskas att säkerhetshandlingarna för 
dammen och dess klassificering är aktuella 
samt förrättas granskningar av konstruktio-
nerna. Över tidsbestämd granskning uppsätts 
protokoll som förvaras tillsammans med 
dammens säkerhetsmapp. Den dammsakkun-
nige ska foga en bedömning av dammens 
skick och säkerhet till protokollet. 
 
Störningar 
 

Konstruktiva och funktionella störningar 
som inverkar på dammsäkerheten ska enligt 
anvisningarna för dammsäkerhet utan dröjs-
mål anmälas till dammsäkerhetsmyndigheten 
och en rapport ska göras upp om störningen. 
I rapporten ska anges störningens orsak, ut-
förda undersökningar och vidtagna åtgärder. 
I praktiken tillställs dammsäkerhetsmyndig-
heten sällan sådana störningsrapporter. 

2.1.3 Annan lagstiftning 

Räddningslagen 
 
Allmänt 
 

Med tanke på dammolyckor är räddnings-
lagens bestämmelser om räddningsverksam-
het av väsentlig betydelse eftersom det inte 
föreskrivs särskilt om räddningsverksamhet 
vid dammolyckor i DSL. Räddningslagen 
tillämpas på insatser för att förebygga olyck-
or till den del inte något annat bestäms i nå-
gon annan lag. Enligt 19 § i räddningslagen 
avses med förebyggande av olyckor bl.a. 
allmänt förebyggande av olyckor och ankny-
tande myndighetssamarbete samt myndig-
hetstillsyn.  

Med räddningsverksamhet avses med stöd 
av 1 § i räddningslagen sådana skyndsamma 
åtgärder till följd av en olycka eller över-
hängande fara för en olycka som vidtas för 
att skydda och rädda människor, egendom 
och miljön samt för att begränsa skador och 
lindra följder. Bestämmelser om vad som ska 
ingå i räddningsverksamheten finns i 43 § i 
räddningslagen. Till räddningsverksamheten 
hör exempelvis att avvärja överhängande 
olyckor, skydda och rädda människor, miljö 
och egendom som är i fara, avvärja och be-
gränsa skador, sköta efterröjning och efter-
bevakning samt ha hand om ledning, infor-
mation, underhåll och andra stödfunktioner i 
anslutning till detta.  

Den högsta ledningen och övervakningen 
av räddningsväsendet ankommer enligt 2 § i 
räddningslagen på inrikesministeriet. Läns-
styrelserna sköter motsvarande uppgifter 
inom länets område. Enligt 3 § i räddningsla-
gen ansvarar kommunerna i samråd för det 
lokala räddningsväsendet. Genom statsrådets 
beslut om räddningsområden (174/2002) in-
delas Finland i 22 räddningsområden. Rädd-
ningsmyndigheter inom ett räddningsområde 
är de högsta tjänsteinnehavarna och övriga av 
området förordnade tjänsteinnehavarna inom 
räddningsväsendet samt det lokala rädd-
ningsväsendets behöriga kollegiala organ. 

Det bör noteras att det som ingår i rädd-
ningsväsendet enligt räddningslagen inte 
motsvarar det som ingår i räddningsväsendet 
enligt DSL 10 §. Enligt 1 § 2 mom. i rädd-
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ningslagen avses med räddningsväsendet ett 
verksamhetsområde som omfattar insatser för 
att förebygga olyckor samt räddningsverk-
samhet och befolkningsskydd. Med stöd av 1 
§ 3 mom. i lagen om brand- och räddnings-
väsendet (559/1975), som var i kraft när DSL 
stiftades, hänfördes dock till räddningsvä-
sendet endast åtgärder med anledning av en 
olycka eller naturtilldragelse som vidtas i 
syfte att rädda offer och avvärja eller begrän-
sa förorsakade skador eller uppkommen fara. 
Begreppet räddningsväsende i DSL 10 § är 
därmed snävare än i den gällande räddnings-
lagen och omfattar inte förebyggande av 
dammolyckor eller planering av räddnings-
verksamheten. 
 
Förebyggande olyckor och planering av 
räddningsverksamheten 
 

Förebyggandet av olyckor och planeringen 
av räddningsverksamheten enligt räddnings-
lagen omfattar åtminstone tre nivåer: ob-
jektsnivå, regional nivå samt länsnivå. På ob-
jektsnivån betonas enskilda aktörers ansvar 
för förebyggande av och beredskap för farli-
ga situationer. På den regionala nivån och 
länsnivån betonas samarbetet mellan dels 
ägaren eller innehavaren till ett riskobjekt 
och räddningsmyndigheten, dels samarbetet 
mellan olika myndigheter. 

I 8 § i räddningslagen bestäms om egen be-
redskap för farliga situationer på objektsnivå. 
I paragrafen sägs att de som äger eller inne-
har en byggnad eller som utöver industri- el-
ler affärsverksamhet samt ämbetsverk, in-
rättningar och andra sammanslutningar är 
skyldiga att på ifrågavarande plats och i sin 
verksamhet förebygga uppkomsten av farliga 
situationer samt att ha beredskap att vid 
överhängande fara skydda människor, egen-
dom och miljön och att vidta sådana rädd-
ningsinsatser som de på egen hand förmår 
göra.  

Enligt 9 § 3 mom. i räddningslagen ska en 
räddningsplan för de åtgärder som avses i 8 § 
göras upp för i förordning av statsrådet an-
givna byggnader eller andra objekt.  I 9 § i 
statsrådets förordning om räddningsväsendet 
(787/2003) finns en förteckning över de ob-
jekt som avses i 9 § 3 mom. i räddningsla-
gen. I förteckningen nämns emellertid inte 

dammar. Enligt 9 § 2 mom. i förordningen 
om räddningsväsendet behövs ingen rädd-
ningsplan ifall det för samma objekt enligt 
någon annan lag än räddningslagen ska göras 
upp en räddningsplan, beredskapsplan eller 
annan motsvarande plan. De uppgifter som 
motsvarar uppgifterna i räddningsplanen kan 
då ingå i den plan som görs upp enligt annan 
lag. 

Planeringen av räddningsverksamheten på 
regional nivå ankommer på det lokala rädd-
ningsväsendet på det sätt som närmare fast-
ställs i 5 § i förordningen om räddningsvä-
sendet. Bestämmelser om länsstyrelsens 
uppgifter i anslutning till planeringen av 
räddningsverksamheten på länsnivå finns i 3 
§ i förordningen. Enligt 9 § 1 mom. i rädd-
ningslagen är räddningsmyndigheterna samt 
andra i 6 § avsedda myndigheter och sam-
manslutningar som har uppgifter eller ska ge 
handräckning inom räddningsväsendet skyl-
diga att i samråd göra upp behövliga planer 
för räddningsväsendet.  

Åtgärder för att förebygga dammolyckor 
vidtas framför allt med stöd av bestämmel-
serna i DSL. DSL:s bestämmelser är centrala 
också för planeringen av räddningsverksam-
heten. Planeringen av räddningsverksamhe-
ten vid dammar på objektsnivå sker främst 
med stöd av bestämmelserna i DSL. När man 
övergår från objektsplanering till planering 
på regional nivå och länsnivå övergår man 
samtidigt från DSL till räddningslagen. 
 
 
Räddningsverksamhet 
 

Räddningsverksamhet hör inte till tillämp-
ningsområdet för DSL. I DSL 11 § 2 mom. 
bemyndigas emellertid den regionala miljö-
centralen att vidta åtgärder enligt 21 kap. 3 b 
§ i vattenlagen om en damm eller använd-
ningen av den utgör omedelbar fara för den 
allmänna säkerheten. Till denna del bestäms 
gränserna för tillämpningen av bestämmel-
serna om förvaltningstvång i 21 kap. i vatten-
lagen och bestämmelserna om räddnings-
verksamhet i räddningslagen enligt hur 
brådskande åtgärderna är. Om de åtgärder 
som krävs för att undanröja en omedelbart 
hotande fara som dammen medför inte är 
brådskande tillämpas bestämmelserna i 21 
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kap. i vattenlagen. Om åtgärderna däremot är 
brådskande tillämpas på motsvarande sätt 
räddningslagen. 

Hur brådskande åtgärderna är avgörs från 
fall till fall. Det är inte ändamålsenligt att 
fastställa exakta kriterier för bedömningen av 
hur brådskande åtgärderna är vid en över-
hängande dammolycka. DSL och räddnings-
lagen bör delvis kunna tillämpas samtidigt 
när fara för en dammolycka föreligger. I 
gränsfall är huvudsaken att en överhängande 
dammolycka kan avvärjas med stöd av nå-
gondera lagen. 

45 § i räddningslagen ger räddningsleda-
ren, länsstyrelsen och inrikesministeriet rätt 
omfattande befogenheter att avvärja olyckor 
och begränsa skador. De får bl.a. beordra 
människor att söka skydd samt evakuera 
människor och egendom, vidta sådana nöd-
vändiga åtgärder som kan medföra skada på 
fast eller lös egendom, bestämma att bygg-
nader och redskap ställs till förfogande samt 
vidta andra åtgärder som är nödvändiga för 
räddningsverksamheten. 

I 28 § i räddningslagen föreskrivs om 
handlingsskyldighet för var och en som mär-
ker eller får veta att en olycka har inträffat el-
ler är överhängande och i 46 § föreskrivs om 
skyldighet att delta i räddningsverksamhet. 
Räddningsledaren har rätt att förordna en ar-
betsför person som befinner sig på en 
olycksplats eller i dess närhet att delta i rädd-
ningsverksamheten, om detta är nödvändigt 
för att rädda en människa eller avvärja en 
olycka. Om läget inte annars går att få under 
kontroll har en räddningsmyndighet rätt att 
förordna arbetsföra personer som uppehåller 
sig i den kommun där olyckan har inträffat 
att ofördröjligen infinna sig på olycksplatsen 
och delta i räddningsverksamheten. 

För räddningsverksamheten vid olyckor 
ansvarar enligt räddningslagen alltid rädd-
ningsledaren, som i allmänhet är en rädd-
ningsmyndighet. Enligt 3 § i räddningslagen 
hör samordningen av olika myndigheters och 
andra berörda instansers verksamhet inom 
räddningsväsendet till det lokala räddnings-
väsendets uppgifter. I 8 § i förordningen om 
räddningsväsendet bestäms att om myndighe-
ter från flera än ett verksamhetsområde deltar 
i räddningsverksamheten, ansvarar den i 44 § 
i räddningslagen avsedda räddningsledaren 

för lägesbilden och för att de olika verksam-
hetsområdena tilldelas uppgifter samt för 
samordningen av verksamheten.   
 
 
Vattenlagen 
 
Tillståndssystemet 
 

Vattenlagen tillämpas i vattenhushållnings-
ärenden. Om förebyggande av förorening av 
vatten föreskrivs däremot i miljölagen. Enligt 
2 kap. 1 § i vattenlagen gäller de allmänna 
bestämmelserna om byggande i vattendrag i 
lagens 2 kap. bl.a. byggande av en damm i 
vattendrag om inte något annat bestäms om 
byggandet. Som byggande i vattendrag be-
traktas också sådant byggande på marken 
som kan förorsaka ändring i vattnets lopp el-
ler vattenståndet i vattendrag. För merparten 
av de dammar som anläggs i vattendrag 
krävs tillstånd enligt vattenlagen. Kraft-
verksdammar ska alltid ha tillstånd enligt 3 
kap. 2 § i vattenlagen. Behovet av tillstånd 
för andra dammar fastställs med stöd av de 
allmänna förbudsbestämmelserna i vattenla-
gen. Om en damm har anknytning till byg-
gande i vattendrag överskrids tröskeln för 
tillstånd enligt vattenlagens förbudsbestäm-
melser relativt lätt.  

Beslut om vattentillstånd i fråga om dam-
mar fattas med stöd av 2 kap. 5 och 6 § i vat-
tenlagen. Bestämmelsen om intressejämfö-
relse i 2 kap. 6 § 2 mom. är central med tan-
ke på beviljande av vattentillstånd för en 
damm. Enligt bestämmelsen krävs det för 
meddelande av tillstånd att nyttan av anläg-
gandet är betydlig i förhållande till de skador, 
men eller andra förluster av förmåner som 
byggandet medför. Bestämmelser om förde-
lar och förluster av förmåner som ska beaktas 
finns i 2 kap. 11 § i vattenlagen. Några sä-
kerhetssynpunkter nämns inte särskilt i lag-
rummet, men de kan i praktiken påverka till-
lämpningen av bestämmelsen om intresse-
jämförelse. 

För att vattentillstånd ska kunna prövas på 
behörigt sätt ska sökanden lämna de uppgif-
ter om projektet som behövs till miljötill-
ståndsverket, som är vattentillståndsmyndig-
het. Enligt 45 § i vattenförordningen ska sö-
kanden för planerade anläggningar och an-
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ordningar utarbeta ritningar och utredningar, 
av vilka framgår konstruktionernas huvud-
dimensionering samt de uppgifter som be-
hövs för konstaterande av anläggningarnas 
och anordningarnas hållfasthet och säkerhet 
samt deras verkningar på vattendraget eller 
användningen av vattnet. Enligt 43 § i vatten-
förordningen ska den som gör upp planen ha 
tillräcklig kompetens och erfarenhet. Planen 
ska också uppgöras så att den utan svårighet 
kan granskas. Av planen ska framgå vilket 
material samt vilka beräkningsmetoder och 
formler som använts vid dess utarbetande. 

I ett tillståndsbeslut som gäller anläggande 
av en damm ska uppställas behövliga till-
ståndsvillkor. 2 kap. 3 § i vattenlagen omfat-
tar en bestämmelse som uttrycker en princip 
om minimering av skada, som ska iakttas en-
ligt lagen. Med stöd av lagrummet ska skador 
som föranleds av vattenhushållningsprojekt 
minimeras, så långt detta är möjligt utan 
oskäligt stegring av kostnaderna i förhållande 
till företagets totalkostnader och den skada 
som åstadkoms. I beslutet om vattentillstånd 
kan också med stöd av denna allmänna be-
stämmelse meddelas tillståndsvillkor beträf-
fande dammkonstruktioners säkerhet, även 
om specifika bestämmelser om detta inte in-
går i 2 kap. 12-24 § i vattenlagen, vilka gäller 
tillståndsvillkor enligt vattenlagen. I 73 § i 
vattenförordningen föreskrivs om tillstånds-
villkor som ska tas in i ett eventuellt synein-
strument, vilka också kan gälla säkerheten 
hos en dammkonstruktion. 

Oavsett om tillståndsvillkor som avser 
dammkonstruktionens säkerhet tas in i till-
ståndsbeslutet för en damm ska dammbygget 
i alla händelser omfattas av det krav som 
ställs på byggande i 2 kap. 3 § 3 mom. i vat-
tenlagen. Enligt bestämmelsen ska bygg-
nadsarbetet utföras så att anläggningen i frå-
ga om hållbarhet uppfyller skäliga anspråk. 
Förutom att det i vattenlagen föreskrivs om 
tillståndsvillkor beträffande konstruktionen 
gör lagen det också möjligt att i tillståndsbe-
slutet föreskriva om vissa skyldigheter som 
gäller kontroll och uppföljning. Sådana till-
ståndsvillkor bidrar till att främja dammsä-
kerhet. Kontrollskyldighet i anslutning till 
dammsäkerhet kan åläggas för det första med 
stöd av vattenlagens allmänna bestämmelser 
om tillståndsvillkor. Dessutom innehåller 

vattenlagen och vattenförordningen vissa ut-
tryckliga bestämmelser om kontrollskyldig-
het. 

I 2 kap. 12 § 3 mom. och 16 kap. 30 § 1 
mom. i vattenlagen föreskrivs om skyldighet 
att underrätta miljötillståndsverket och till-
synsmyndigheten om att ett byggnadsarbete 
har slutförts och att en anläggning har tagits i 
bruk. 

Vattentillstånd har av hävd åtnjutit ett 
starkt varaktighetsskydd. Med stöd av 2 kap. 
28 § i vattenlagen får emellertid tillstånds-
villkoren i ett vattentillstånd under vissa för-
utsättningar ändras. Enligt 1 mom. får till-
ståndsvillkoren ändras om iakttagandet av 
villkoren till följd av ändrade förhållanden 
förorsakar men. Ändringen får dock inte 
nämnvärt minska nyttan av byggandet. Till-
ståndsvillkor får emellertid ändras eller nya 
villkor meddelas oberoende av de ändrade 
förhållandena om detta är påkallat av säker-
hetsskäl. 2 kap. 28 § 2 mom. i vattenlagen 
fogades till lagen uttryckligen i samband med 
att DSL stiftades. Kompletteringen motive-
rades med att de dammsäkerhetsföreskrifter 
som måhända visat sig vara behövliga inte 
nödvändigtvis måste bero på ändrade förhål-
landen.  

I 2 kap. 30 § i vattenlagen föreskrivs om 
tillståndsbeslut som beviljats före vattenla-
gens ikraftträdande och om förtydligande fö-
reskrifter beträffande dem. I lagrummets 1 
mom. bestäms om användning av en anlägg-
ning för vilken tillstånd getts utan att före-
skrifter meddelats om vad som ska iakttas för 
säkerställande av allmänt eller enskilt intres-
se, till vilket även ska hänföras anläggning-
ens säkerhet. En sådan anläggning ska nyttjas 
så att inga skadliga förändringar förorsakas i 
vattendraget och så att vattnets nyttjande för 
andra ändamål försvåras så litet som möjligt. 
Med stöd av 2 kap. 30 § 2 mom. i vattenla-
gen kan miljötillståndsverket meddela förtyd-
ligande föreskrifter om hur anläggningen ska 
användas. Nyttan av byggandet får dock inte 
nämnvärt minskas genom föreskrifterna. 
Kompletteringen av 2 kap. 30 § 1 mom. i 
vattenlagen beträffande anläggningars säker-
het gjordes också i samband med att DSL 
stiftades. 
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Underhållsskyldighet 
 

I 2 kap. 31 § i vattenlagen föreskrivs om 
underhåll av i vattenlagen avsedda anlägg-
ningar, inklusive dammar. Enligt 1 mom. är 
en ägare av en anläggning i vattendrag skyl-
dig att så underhålla anläggningen, att därav 
inte förorsakas fara eller skadliga eller men-
liga påföljder för allmänt eller enskilt intres-
se. Enligt 2 kap. 31 § 2 mom. i vattenlagen 
får inte anläggningar som inverkar på vatten-
ståndet eller vattnets lopp avlägsnas utan till-
stånd av miljötillståndsverket.  

13 kap. 4 § i vattenlagen omfattar en straff-
bestämmelse som gäller försummelse av den 
i vattenlagen föreskrivna skyldigheten att 
underhålla en damm. Den som försummar att 
underhålla en damm ska enligt lagrummet, 
om inte strängare straff för gärningen be-
stäms någon annanstans i lag, för överträdel-
se av underhållsbestämmelserna i vattenlagen 
dömas till böter. För försummelse av skyl-
digheten att underhålla en damm kan straff 
också dömas ut med stöd av DSL 12 och 13 
§. Därmed kan straff i flera fall utdömas an-
tingen med stöd av vattenlagen eller med 
stöd av DSL.  
 
Tillsyn 
 

Enligt 21 kap. 1 § i vattenlagen ankommer 
tillsynen över att vattenlagen och med stöd 
av den utfärdade bestämmelser och föreskrif-
ter följs på de regionala miljöcentralerna och 
de kommunala miljövårdsmyndigheterna. 
Miljöministeriet kan vid behov meddela all-
männa anvisningar om tillsynen över iaktta-
gandet av vattenlagen.  

Vattenlagens bestämmelser om förvalt-
ningstvång kan tillämpas på försummelser av 
såväl bestämmelserna i vattenlagen som vis-
sa bestämmelser i DSL. Med andra ord kan 
den som försummat sina skyldigheter enligt 
DSL 4 och 5 § fås att fullfölja dessa skyldig-
heter med stöd av bestämmelserna i 21 kap. i 
vattenlagen Dessutom blir tvångsmedel en-
ligt 21 kap. 3 b § i vattenlagen alltid tillämp-
liga om en damm eller användningen av den 
på ett sätt som uppenbarligen strider mot det 
som föreskrivs i DSL eller vattenlagen eller 
med stöd av dessa utgör omedelbar fara för 
den allmänna säkerheten.  

Enligt 21 kap. 2 § 1 mom. i vattenlagen får 
tillsynsmyndigheten vidta åtgärder om vat-
tenlagen eller bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den inte har iakt-
tagits. Tillsynsmyndigheten ska då med hän-
syn till sakens natur uppmana den som bryter 
mot lagen eller med stöd av den utfärdade 
bestämmelser eller föreskrifter att upphöra 
med ett förfarande som strider mot ifrågava-
rande bestämmelser eller föreskrifter, vid 
miljötillståndsverket anhängiggöra ett för-
valtningstvångsärende som avses i 21 kap. 3 
§ i vattenlagen eller anmäla saken till polisen 
för förundersökning. Tillsynsmyndigheten 
har rätt att inspektera anordningar samt 
byggnader och andra anläggningar samt utfö-
ra behövliga undersökningar inom sitt verk-
samhetsområde.  

21 kap. 3 § i vattenlagen omfattar bestäm-
melser om tillgripande av förvaltningstvång 
enligt vilka miljötillståndsverket på anmälan 
av en myndighet eller ansökan av den vars 
rätt eller fördel saken gäller kan förbjuda ve-
derbörande att fortsätta det lagstridiga förfa-
randet. Miljötillståndsverket kan också an-
nars bestämma att det som rättsstridigt har 
gjorts eller försummats ska rättas till. Innan 
ett sådant förordnande meddelas ska veder-
börande ges tillfälle att bli hörd i saken. Till-
synsmyndigheten eller någon annan som sa-
ken gäller kan ges rätt att utföra åtgärden i 
fråga. I 21 kap. 3 b § i vattenlagen föreskrivs 
att om en lagstridig åtgärd eller försummelse 
kan förorsaka omedelbar fara för hälsan eller 
avsevärd fara för annans egendom eller ett 
viktigt allmänt intresse, får den regionala 
miljöcentralen vidta behövliga åtgärder för 
att avhjälpa menet eller faran. I 21 kap. 4 § i 
vattenlagen ges möjlighet att med stöd av rät-
ten till tvångsutförande indriva de kostnader 
som åtgärderna åsamkats hos den som för-
summat underhållet.  

I samband med att DSL stiftades konstate-
rades det att försummelsen av underhållet vid 
herrelösa dammar utgjorde ett problem. Där-
för föreslogs ändringar i vattenlagen som 
gjorde det möjligt för myndigheten att vidta 
de behövliga åtgärderna. Med beaktande av 
att det av bestämmelserna i vattenlagen för-
utsätts tillräcklig enhetlighet och allmängil-
tighet föreslogs likväl att bestämmelsen skul-
le gälla alla i 2 kap. 31 § i vattenlagen avsed-
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da anläggningar samt också andra men  än 
egentliga men för säkerheten. Därför möjlig-
gör vattenlagens nuvarande bestämmelser 
underhåll av försummade dammar genom 
myndighetens åtgärder, samt indrivning av 
kostnaderna för detta hos den som gjort sig 
skyldig till försummelsen.  
 
Åtgärder för avvärjande av fara 
 

Vattenlagen omfattar bestämmelser om 
brådskande åtgärder för avvärjande av fara. 
Bestämmelser om temporära åtgärder för av-
värjande av fara finns i 12 kap. 19 § i vatten-
lagen. Det finns två förutsättningar för vidta-
gande av åtgärder för avvärjande av fara. För 
det första ska det röra sig om exceptionella 
naturförhållanden eller någon annan över-
mäktig tilldragelse. För det andra ska de rå-
dande förhållandena föranleda översvämning 
eller annan förändring i vattendrag eller dess 
vattenförhållanden som kan förorsaka allmän 
fara för människors liv eller hälsa eller stor 
skada för enskilt eller allmänt intresse. Miljö-
tillståndsverket kan då dessa förutsättningar 
föreligger utan hinder av bestämmelserna i 1 
kap. i vattenlagen eller eventuella tillstånds-
beslut förordna om temporära åtgärder som 
är nödvändiga för att avvärja fara eller be-
gränsa skador. Förordnandet kan meddelas 
på ansökan av den regionala miljöcentralen. 
Miljöcentralen får göra ovan avsedd ansökan 
sedan den fått jord- och skogsbruksministeri-
ets samtycke.  

Med stöd av 12 kap. 19 § 3 mom. i vatten-
lagen får brådskande åtgärder vidtas i sam-
band med genomförandet av projekt som har 
beviljats vattentillstånd. En förutsättning för 
att temporära åtgärder ska kunna vidtas är en 
exceptionell orsak såsom översvämning, ras 
eller isdämning. Miljötillståndsverket kan på 
ansökan bevilja tillstånd till temporära åtgär-
der. Ansökan får göras av vem som helst som 
innehar vattentillstånd. Skada, men och an-
nan förlust av förmån som åtgärden medför 
ska ersättas på ansökan.  

När åtgärder för avvärjning av fara enligt 
vattenlagen övervägs måste man beakta 
eventuella konsekvenser för dammsäkerhe-
ten. Vid överhängande fara kan beroende på 
hur brådskande åtgärderna är förutom vatten-
lagen också räddningslagen bli tillämplig.  

Miljöskyddslagen 
 
Tillståndssystemet 
 

Miljöskyddslagen tillämpas på verksamhet 
som orsakar eller kan orsaka förorening av 
miljön. Miljöskyddslagen tillämpas också på 
verksamhet som ger upphov till avfall samt 
på återvinning och på behandling av avfall. 
Enligt definitionen av tillämpningsområdet 
gäller miljöskyddslagen dammar i vilka för-
orenande ämnen eller avfall däms upp. För 
en sådan damm ska vid behov utfärdas miljö-
tillstånd enligt miljöskyddslagen. 

Miljöskyddslagen omfattar vissa särskilda 
bestämmelser som ska tillämpas på avstjälp-
ningsplatser. Enligt 2 § i statsrådets beslut 
om avstjälpningsplatser (861/1997) avses 
med avstjälpningsplats med vissa begräns-
ningar en avfallsbehandlingsplats på vilken 
avfall deponeras på eller i marken. Det avfall 
som avses i beslutet kan också vara flytande. 
De särskilda bestämmelserna i miljöskydds-
lagen kan därmed utsträckas till att också 
omfatta vissa avfallsdammar genom vilka av-
fall slutdeponeras i dammbassängen.  

Enligt 28 § i miljöskyddslagen krävs för 
verksamhet som medför risk för förorening 
av miljön miljötillstånd. Förutom för till-
ståndspliktig verksamhet enligt miljöskydds-
förordningen (169/2000) krävs miljötillstånd 
exempelvis för verksamhet som kan medföra 
risk för förorening av vattendrag och små 
vatten samt för återvinning eller behandling 
av avfall som sker i en anläggning eller yr-
kesmässigt. Enligt 1 § 3 mom. i miljöskydds-
förordningen ska miljötillstånd sökas för 
återvinning eller behandling av avfall som 
sker i en anläggning eller yrkesmässigt och 
som definieras i bilagorna 5 eller 6 till av-
fallsförordningen. Miljötillståndsmyndighe-
ter är miljötillståndsverken, de regionala mil-
jöcentralerna och de kommunala miljö-
vårdsmyndigheterna. 

För en avfallsdamm krävs miljötillstånd 
med stöd av bestämmelserna i avfallsförord-
ningen (1390/1993) eller när dammen utgör 
en del av en verksamhetshelhet (t.ex. bas-
sänger för processvatten). Till de behand-
lingsförfaranden för avfall enligt bilaga 6 till 
avfallsförordningen för vilka krävs miljötill-
stånd hör bl.a. invallning. Med invallning av-
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ses enligt punkt D 4 i bilagan exempelvis 
placering av flytande avfall och slam i upp-
dämningsbassänger. Med verksamhetshelhet 
enligt 35 § i miljöskyddslagen avses en hel-
het som består av den huvudsakliga verk-
samheten och av sådana på samma verksam-
hetsområde placerade verksamheter som tjä-
nar den. Om dessa i teknik- och produktions-
hänseende utgör en helhet är det skäl att be-
trakta deras inverkan på miljön och avfalls-
hantering tillsammans. Avfallsdammar drivs 
ofta i samband med anläggningar för vilkas 
verksamhet krävs miljötillstånd. För alla av-
fallsdammar enligt DSL krävs dock inte mil-
jötillstånd.  

Närmare bestämmelser om innehållet i an-
sökan om miljötillstånd finns i miljöskydds-
förordningen. Tillståndsansökan ska innehål-
la uppgifter som är nödvändiga med tanke på 
tillståndsprövningen om bl.a. konstruktioner i 
samband med verksamheten, om platsen för 
verksamheten och om dess miljöomständig-
heter, en bedömning av de risker som hänför 
sig till verksamheten, de åtgärder som plane-
rats i syfte att förhindra olyckor samt åtgär-
derna vid störningar samt uppgifter om 
driftskontrollen och övervakningen av verk-
samheten. I fråga om avfall och avfallshan-
tering ska i ansökan också redogöras för bl.a. 
beskaffenheten och mängden i fråga om det 
avfall som avses bli återvunnet eller behand-
lat. När det gäller avstjälpningsplatser ska till 
tillståndsansökan fogas uppgifter om exem-
pelvis beredskap för skador och handhavande 
av dem.  

I 42 § i miljöskyddslagen föreskrivs om 
förutsättningar för beviljande av miljötill-
stånd. För att miljötillstånd ska kunna bevil-
jas krävs att verksamheten inte i sig eller till-
sammans med andra verksamheter medför 
olägenhet för hälsan eller annan betydande 
förorening av miljön eller risk för sådan. 
Med stöd av försiktighetsprincipen i miljö-
skyddslagens 4 § ska vid tillståndsprövning-
en beaktas sannolikheten för att verksamhe-
ten medför risk för förorening, olycksrisken 
samt vilka möjligheter det finns att förhindra 
olyckor och begränsa deras verkningar. I frå-
ga om avfallsdammar är säkerhetsaspekterna 
av central betydelse när förutsättningarna för 
beviljande av miljötillstånd prövas. Om de 
säkerhetsrisker som berör dammsäkerheten 

är alltför stora kan inte tillståndsmyndigheten 
bevilja miljötillstånd för en avfallsdamm. 

Om det i samband med tillståndsprövning-
en konstateras att verksamheten medför för-
orening eller risk för sådan ska man sträva 
efter att genom tillståndsvillkor avvärja dessa 
konsekvenser. Tillståndsvillkor kan med stöd 
av 43 § 1 mom. i miljöskyddslagen meddelas 
för alla åtgärder för att hindra, minska eller 
utreda förorening samt risken för eller olä-
genheterna av förorening. När tillståndsvill-
koren meddelas ska vid behov beaktas bered-
skapen att förebygga olyckor och begränsa 
verkningarna av sådana. I 20 § i miljöskydds-
förordningen finns särskilda bestämmelser 
om att i tillståndsvillkor som gäller avstjälp-
ningsplatser ska ingå föreskrifter om bered-
skapen inför skador och handhavandet av 
dem.  

Enligt 46 § i miljöskyddslagen ska tillstån-
det förenas med behövliga villkor om drifts-
kontroll För utförandet av kontroller ska till-
ståndet innehålla bestämmelser om mätmeto-
der och mätfrekvenser samt om hur kontroll-
resultaten ska bedömas och tillställas till-
synsmyndigheten. Verksamhetsutövaren kan 
åläggas att för godkännande förelägga till-
ståndsmyndigheten en separat kontrollplan.  

Miljötillstånd beviljas med stöd av 55 § i 
miljöskyddslagen tills vidare eller för viss 
tid. Även när tillstånd beviljas tills vidare är 
utgångspunkten att i det tillståndet ska före-
skrivas när tillståndsvillkoren ska justeras. 
Oberoende av miljötillståndets giltighetstid 
kan tillståndet under vissa förutsättningar 
ändras. Tillståndsmyndigheten kan på ansö-
kan ändra tillståndet exempelvis om den för-
orening eller risk för förorening som verk-
samheten medför väsentligen avviker från 
vad som bedömts på förhand eller om förhål-
landena efter att tillståndet beviljats har för-
ändrats väsentligt. Rätt att ansöka om änd-
ring har tillståndsinnehavaren, en tillsyns-
myndighet, den myndighet som bevakar all-
mänt intresse eller den som orsakats olägen-
het.  
 
Tillsyn 
 

Tillsynsmyndigheter enligt miljöskyddsla-
gen är den regionala miljöcentralen och den 
kommunala miljövårdsmyndigheten. 83 § i 
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miljöskyddslagen ger tillsynsmyndigheterna 
rätt omfattande befogenheter att inhämta 
upplysningar och göra inspektioner. 

Enligt 29 § i miljöskyddsförordningen ska 
tillsynsmyndigheten inspektera den verk-
samhet som beviljats tillstånd tillräckligt ofta 
för att följa verksamheten. Inspektion ska 
dessutom göras på grund av yrkande av verk-
samhetsutövaren, parter och andra, om inte 
inspektionen ska anses uppenbart onödig. In-
spektionen görs i första hand av den myndig-
het som behandlat det tillståndsärende som 
gäller verksamheten. Den regionala miljö-
centralen gör emellertid inspektionen, om 
tillstånd har beviljats av miljötillståndsver-
ket. Protokoll ska upprättas över inspektio-
nen. Vid behov ska myndigheterna utarbeta 
en separat plan med avseende på inspek-
tionsverksamheten.  

Enlig 30 § i miljöskyddsförordningen ska 
verksamhetsutövaren omedelbart underrätta 
den tillsynsmyndighet som utgjort till-
ståndsmyndighet om förändringar i verksam-
heten samt från den vanliga verksamheten 
avvikande händelser och olyckor. Om till-
ståndet har beviljats av miljötillståndsverket, 
ska anmälan göras till den regionala miljö-
centralen.  

I 84 § i miljöskyddslagen föreskrivs om 
administrativa tvångsmedel som tillstånds- 
eller tillsynsmyndigheten får tillgripa vid 
överträdelser eller försummelser. I fall av 
brott mot bestämmelserna i miljöskyddslagen 
eller i de förordningar eller föreskrifter som 
meddelats med stöd av den kan myndigheten 
förbjuda den som brutit att fortsätta eller 
upprepa överträdelsen, ålägga denne att full-
göra sin skyldighet på något annat sätt och att 
återställa miljön i ursprungligt skick eller un-
danröja olägenheter som miljön orsakats ge-
nom överträdelsen. När det gäller tillstånds-
pliktig verksamhet meddelas åläggandet av 
den behöriga tillståndsmyndigheten. Myn-
digheten ska med vite eller hot om tvångsut-
förande eller avbrytande förstärka ett förbud 
eller ett åläggande som meddelats med stöd 
av miljöskyddslagen.  

En verksamhet som är förenad med risk för 
förorening av miljön kan avbrytas genom ett 
beslut av tillsynsmyndigheten. En förutsätt-
ning är då att verksamheten medför omedel-
bar olägenhet för hälsan eller i betydande ut-

sträckning annan direkt förorening av miljön. 
Verksamheten kan avbrytas endast om olä-
genheten inte annars kan undanröjas eller 
minskas i tillräcklig utsträckning. Verksam-
hetsutövaren ska om möjligt höras innan 
verksamheten avbryts.  
 
 
Gruvlagen 
 
Allmänt 
 

Gruvlagen tillämpas på letande efter samt 
undersökning och utnyttjande av fyndigheter 
som innehåller gruvmineral. I gruvlagen 
tryggas verksamhetsutövarens rätt att utnyttja 
en fyndighet oberoende av vem som äger 
området samt dennes ensamrätt till fyndighe-
ten. Utnyttjandet kan ske endast med stöd av 
den gruvrätt som avses i 5 kap. i gruvlagen. 
Gruvlagen innehåller omfattande reglering av 
gruvdriften, från inmutning till upprätthål-
lande av ett gruvregister.  

Med stöd av 57 § i gruvlagen omfattas 
dammar som hör till gruvdriften eller anrik-
ningsverksamheten av säkerhetsbestämmel-
serna i gruvlagen. På placeringen av dam-
marna ställs inga särskilda krav. Därmed till-
lämpas bestämmelserna i gruvlagen också på 
dammar utanför ett utmål eller dess hjälpom-
råde om de har anknytning till gruvdrift eller 
anrikningsverksamhet. 
 
Säkerheten vid gruvdammar 
 

Bestämmelser som gäller säkerheten vid 
gruvdammar finns i 7 kap. 56 och 57 § i 
gruvlagen. Med stöd av 56 § ska säkerheten 
vid arbete som hör till gruvdrift ordnas med 
iakttagande av bestämmelserna i gruvlagen 
och i arbetarskyddslagen. Enligt 57 § i gruv-
lagen ska idkare av gruvdrift vid tillämp-
ningen av säkerhetsbestämmelserna särskilt 
se till att bl.a. dammar som hör till gruvdrif-
ten och anrikningsverksamheten kontinuerlig 
hålls i behörigt skick. Vidare ska bestämmel-
serna om deras konstruktion, kvalitet och an-
vändning samt om explosiva varor liksom 
även övriga föreskrifter för tryggande av liv 
och egendom iakttas så att de anställdas och 
övriga personers trygghet eller egendom inte 
äventyras.  
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DSL gäller inte dammar som omfattas av 
bestämmelserna i gruvlagen. I detaljmotiver-
ingen till regeringens proposition med för-
slag till DSL motiverades beslutet att lämna 
dammar som omfattas av gruvlagen utanför 
tillämpningsområdet för DSL med att på 
gruvdammar tillämpas handels- och indu-
striministeriets beslut om säkerhetsföreskrif-
ter för gruvor, som utfärdats med stöd av 
gruvlagen.  

Den reglering som gäller dammsäkerheten 
vid gruvdammar har varit på rätt allmän nivå 
i gruvlagen. Tekniska kontrollcentralen be-
slutade emellertid redan 1986 att i fråga om 
tillsynen och användningen av gruvdammar i 
tillämpliga delar ska iakttas DSL och DSF 
samt anvisningarna för dammsäkerhet. Det 
bestämdes då att utredningar som avses i 
dessa bestämmelser och anvisningar för 
gruvdammars vidkommande skulle vara fär-
diga senast den 31 juli 1987. Kontrollcentra-
len ansåg vidare att det för gruvdammar som 
klassificeras som P-dammar också skulle gö-
ras en riskutredning.  

Handels- och industriministeriets beslut om 
säkerhetsföreskrifter för gruvor gäller gruv-
drift för blottläggande eller tillvaratagande av 
gruvmineral inom eller utanför utmål. Säker-
hetsföreskrifterna hänför sig alltså endast till 
gruvarbete under jord och till upptagning av 
gruvmineral och sidosten. Sålunda omfattar 
de mycket få bestämmelser som särskilt av-
ser gruvdammar. 

Enligt 2 § i säkerhetsföreskrifterna ska en 
allmän plan upprättas för gruvan innan 
gruvarbete får påbörjas. Med stöd av 4 § ska 
i planen i huvuddrag anges exempelvis ar-
rangemangen beträffande grund- och ytvatt-
net, dräneringen samt avfallsområdenas läge 
i förhållande till brytningsområdena. Enligt 
121 § ska yt- och grundvattens inträngande i 
gruvan förhindras samt vattnet i gruvan sam-
las upp och avledas genom ett lämpligt sy-
stem.  

I 4 kap. i säkerhetsföreskrifterna finns be-
stämmelser om  fyllning av bergrum, vilket 
ofta omfattar anläggande av fyllningsdammar 
i bergrummet. Med stöd av 24 § ska dammar 
som byggs i bergrum eller stenbrott dimen-
sioneras efter det största sannolika trycket. 
Med stöd av 120 § ska dammar som är an-
slutna till tryckluftsbehållare dimensioneras 

enligt den största förekommande belastning-
en.  

Säkerhetsföreskrifterna omfattar också vis-
sa bestämmelser om räddningsverksamhet 
och brandsäkerhet som kompletterar be-
stämmelserna i räddningslagen. Med stöd av 
126 § i säkerhetsföreskrifterna ska den som 
idkar gruvdrift underrätta Säkerhetsteknik-
centralen om en skedd eller hotande tilldra-
gelse med väsentlig inverkan på säkerheten i 
gruvan eller dess omgivning. Anmälnings-
skyldigheten omfattar ras, vatten- eller slam-
inströmning, eldsvåda, explosionsolycka och 
andra med dessa jämförbara tilldragelser.  

Med stöd av 64 § ska det för varje gruva 
finnas en plan för räddningsväsendets orga-
nisation. Vidare ska vid gruvan åtminstone 
en gång om året verkställas en räddnings- 
och brandbekämpningsövning. Enligt 65 § 
ska uppgift om en farlig tilldragelse snabbt 
kunna förmedlas till varje person i gruvan. 
Dessutom ska för varje person som arbetar i 
gruvan tillräckligt utförligt klargöras vilka 
åtgärder som ska vidtas i en farosituation. 
Enligt 75 § ska det vid en gruva finnas till-
räckligt med för räddningsarbete utbildade 
personer och sådana personer ska vara till-
gängliga under varje skift. Vid en underjor-
disk gruva ska det finnas en för räddnings-
verksamheten och brandsäkerheten ansvarig 
person. 
 
 
Tillsyn 
 

Tillsynen över bestämmelserna i gruvlagen 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den ankommer enligt gruvlagens 59 § på 
handels- och industriministeriet, numera ar-
bets- och näringsministeriet. Den praktiska 
övervakningen av gruvsäkerheten, t.ex. verk-
ställandet av inspektioner, ankommer emel-
lertid på Säkerhetsteknikcentralen. Säker-
hetsteknikcentralen övervakar bl.a. dammsä-
kerheten vid bassänger för anrikningssand 
från gruvdrift.  

Säkerhetsteknikcentralen kan med stöd av 
60 § i gruvlagen på grundval av inspektioner 
bestämma att åtgärder ska vidtas i en gruva i 
det syfte som bestäms i 56 och 57 § och före-
lägga viss tid för genomförandet. Centralen 
kan förbjuda sådant arbete eller användning 
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av en sådan anordning som anses medföra 
risk för liv eller egendom. Den kan också 
förena verksamhetsutövarens förpliktelser 
med vite eller hot om tvångsutförande, eller 
bestämma att gruvan eller en del av den ska 
stängas. Enligt 23 § i gruvförordningen ska 
över inspektion av gruva uppgöras protokoll, 
som undertecknas av den som verkställt in-
spektionen.  

Med stöd av 125 § i säkerhetsföreskrifterna 
för gruvor ska Säkerhetsteknikcentralen 
minst en gång per år verkställa inspektion i 
gruvan. I underjordiska gruvor där fler än 50 
personer arbetar ska inspektion företas två 
gånger per år, och vid behov oftare.  
 
 
Revidering av gruvlagen 
 

En totalrevision av gruvlagstiftningen på-
går som bäst vid arbets- och näringsministe-
riet. Handels- och industriministeriet publice-
rade 2003 det förslag till en reform av gruv-
lagen som utarbetats av en arbetsgrupp för 
utvecklande av gruvlagstiftningen. Arbets-
gruppen föreslog bl.a. att bestämmelser om 
dammsäkerhet tas in i den föreslagna gruvla-
gen och -förordningen (HIM:s arbetsgrupps-
rapporter 2 och 3/2003). I sin mellanrapport 
den 31 januari 2006 föreslår emellertid han-
dels- och industriministeriets arbetsgrupp för 
revidering av gruvlagen, som fortsatt arbetet 
med att revidera gruvlagen, att beredningen 
av de bestämmelser som avser andra gruv-
dammar än gruvdammar under jord ska 
genomföras i samband med revisionen av 
dammsäkerhetslagstiftningen.  

I mellanrapporten konstateras som motiver-
ing till detta förslag att dammar under jord 
utgör en del av gruvkonstruktionens säkerhet 
och att den risk sådana dammar medför inte 
riktar sig mot gruvans omgivning eller bo-
sättningen i omgivningen. Däremot är andra 
gruvdammar än gruvdammar under jord i 
tekniskt hänseende jämförbara med dammar 
som omfattas av dammsäkerhetslagen. För-
slaget i mellanrapporten har beretts i samar-
bete med dammsäkerhetsarbetsgruppen, som 
berett revisionen av dammsäkerhetslagen. 
 
 
 

Markanvändnings- och bygglagen 
 
Allmänt 
 

Bestämmelserna i markanvändnings- och 
bygglagen tillämpas på områdesplanering, 
byggande och områdesanvändning. Miljömi-
nisteriet ska sköta områdesplaneringen samt 
den allmänna utvecklingen och styrningen av 
byggnadsväsendet. Den regionala miljöcen-
tralen har till uppgift att främja och styra den 
kommunala områdesplaneringen och re-
gleringen av byggnadsväsendet. Enligt 20 § i 
markanvändnings- och bygglagen ska kom-
munen sköta områdesplaneringen samt styr-
ningen av och tillsynen över byggandet på 
sitt område. För myndighetsuppgifter som 
gäller byggnadstillsynen ska kommunen ha 
en byggnadstillsynsmyndighet och för bygg-
nadsrådgivning och byggnadstillsyn en 
byggnadsinspektör. För att sköta sina till-
synsuppgifter har kommunens byggnadstill-
synsmyndighet med stöd av 183 § i markan-
vändnings- och bygglagen omfattande befo-
genheter att göra inspektioner och rätt att få 
handräckning av polisen. 
 
Markanvändningsplanering 
 

Planer som avses i markanvändnings- och 
bygglagen är landskapsplan, generalplan och 
detaljplan. Planernas inbördes relationer föl-
jer planhierarkin. En översiktlig plan funge-
rar som ledning när en mer detaljerad plan 
utarbetas eller ändras.  

De viktigaste planerna med tanke på 
dammsäkerheten är generalplanen och de-
taljplanen. När generalplanen utarbetas ska 
enligt 39 § 2 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen bl.a. beaktas att det ges möjlighe-
ter till en trygg livsmiljö och att miljöolägen-
heterna minskas. För att förhindra negativa 
miljökonsekvenser kan generalplanebestäm-
melser utfärdas. Enligt 54 § i markanvänd-
nings- och bygglagen ska också detaljplanen 
utarbetas så att det skapas förutsättningar för 
en trygg livsmiljö. Detaljplanen får inte leda 
till att kvaliteten på någons livsmiljö försäm-
ras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat 
med beaktande av detaljplanens syfte. De-
taljplanebestämmelserna kan bl.a. gälla för-
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hindrande eller begränsning av skadliga mil-
jökonsekvenser.  

Planeringen påverkar dammsäkerheten 
framför allt genom de beslut som gäller pla-
ceringen av olika funktioner. I planeringen 
ska man sträva efter att dammar i förhållande 
till bosättning och viktiga funktioner placeras 
så att de inte medför fara. På motsvarande 
sätt kan planeringen av nya bosättningsom-
råden inom influensområdet för en befintlig 
damm leda till att de centrala kraven på de-
taljplanens innehåll inte uppfylls. I vilken ut-
sträckning ett avgörande som gäller placer-
ingen av en damm följer planerna granskas i 
praktiken i samband med tillståndsförfaran-
dena enligt vattenlagen och miljöskyddsla-
gen. Dammens placering kan inte mera på-
verkas genom dammsäkerhetslagstiftning. 
 
Styrning av byggandet 
 

Enligt 125 § i markanvändnings- och bygg-
lagen krävs bygglov för uppförande av en 
byggnad. Bygglov behövs också för sådana 
reparationer och ändringar som kan jämföras 
med uppförande av en byggnad. För upp-
förande av vissa konstruktioner och anlägg-
ningar krävs enligt 126 § åtgärdstillstånd. 
Åtgärdstillstånd behövs dock inte om åtgär-
den baserar sig på en plan med rättsverk-
ningar. Gränsdragningen mellan bygglov och 
åtgärdstillstånd görs på basis av definitionen 
av en byggnad enligt 113 § i markanvänd-
nings- och bygglagen. Ärenden som gäller 
bygglov eller åtgärdstillstånd avgörs av 
kommunens byggnadstillsynsmyndighet.  

Enligt definitionen av en byggnad i 113 § 1 
mom. i markanvändnings- och bygglagen är 
en byggnad en konstruktion, struktur eller 
anläggning som är fast eller avsedd att vara 
stationär och som på grund av sina egenska-
per förutsätter övervakning från myndighe-
ternas sida. Som byggnad betraktas dock inte 
en lätt konstruktion av ringa storlek eller en 
mindre anläggning, om den inte har särskilda 
konsekvenser för markanvändningen eller 
miljön. Bygglov har av hävd betraktats som 
ett medel att säkerställa den tekniska och 
strukturella säkerheten samt brandsäkerheten 
i s.k. vertikalt byggande, dvs. uppförande av 
en byggnad. Förutom byggnadens säkerhet 
granskas i samband med bygglovsförfarandet 

också byggplatsens säkerhet. Detta kan vara 
en viktig fråga exempelvis inom influensom-
rådet för en damm. Också andra krav som i 
117 § i markanvändnings- och bygglagen 
ställs på byggande, inklusive att bygganden 
ska passa in i miljön och landskapet, utreds 
vid bygglovsförfarandet. 

Miljöministeriet kan med stöd av 13 § i 
markanvändnings- och bygglagen komplette-
ra lagen genom tekniska föreskrifter om byg-
gande. Det har emellertid ansetts vara klart 
att anläggandet av en damm inte kan vara fö-
remål för sådana tekniska byggföreskrifter. 

I 138 § i markanvändnings- och bygglagen 
föreskrivs om förutsättningarna för åtgärds-
tillstånd. När ärenden som gäller åtgärdstill-
stånd avgörs iakttas vissa förutsättningar för 
bygglov endast i den mån det är nödvändigt 
för att bedöma åtgärdernas konsekvenser för 
markanvändningen och miljön. Dammar 
kunde som konstruktioner jämställas med så-
dana konstruktioner som kräver åtgärdstill-
stånd.  

Huruvida en damm utöver andra eventuella 
tillstånd också kräver bygglov eller åtgärds-
tillstånd avgörs alltid från fall till fall med 
stöd av bestämmelserna i markanvändnings- 
och bygglagen. Också byggnader och kon-
struktioner i anslutning till dammen kan krä-
va tillstånd enligt markanvändnings- och 
bygglagen när själva dammen inte anses vara 
tillståndspliktig. 
 
2.1.4 Ersättning för skador som or-
sakats av dammolyckor 

Dammägarens ansvar för skador 
 

En dammolycka kan orsaka skador av 
många olika slag, och ersättningsgrunderna 
varierar beroende på omständigheterna och 
skadeobjektet. Den viktigaste klassificering-
en av skador görs på basis av huruvida 
dammolyckan sker vid normalt vattenstånd 
eller vid en exceptionell översvämning.  

Grunderna för ersättning av skador varierar 
beroende på skadesituationen. Dammägarens 
ansvar för skador som orsakas av fel i dam-
men är dock ett strikt ansvar med stöd av 11 
kap. i vattenlagen, varför det till denna del 
inte har någon betydelse av vilken orsakat 
dammen brustit vid normalt vattenstånd. Med 
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tanke på DSL och myndigheternas övervak-
ningsansvar är situationerna emellertid olika, 
vilket kan vara av betydelse när dammens 
ägare av en eller annan anledning inte kan fås 
att bära ansvaret för skador som dammen 
förorsakat. 

Dammolyckor kan medföra omedelbara 
skador  

- på dammen,  
- på objekt som beaktats i riskutredning-

en, t.ex. människor, byggnader eller 
infrastruktur, 

- på objekt som byggts efter färdigstäl-
landet av riskutredningen och som bor-
de beaktas i utredningen, 

- på objekt som permanent eller regel-
bundet befinner sig på platsen, och som 
inte granskas i riskutredningen, eller 

- på objekt som händelsevis befinner sig 
på platsen, t.ex. människor, bilar och 
annan lös egendom. 

Vidare kan dammolyckor orsaka indirekta 
skador exempelvis genom att arbetsredskap 
förstörs. Särskilt dammbrott vid en avfalls-
damm kan medföra i lagen om ersättning för 
miljöskador avsedd skada, exempelvis i form 
av förorening av mark. 

Med avseende på vattenlagen kan skador 
som förorsakas av användningen av en damm 
eller av en dammolycka indelas som följer: 

1. skador för vilka det i tillståndsvillkoren 
bestämts att ersättning ska betalas, t.ex. 
när någon annans mark blir vatten-
dränkt, 

2. skador som förorsakas av åtgärder för 
vilka tillstånd borde ha men inte har 
sökts eftersom åtgärderna inte bedömts 
ha sådana konsekvenser som förutsätter 
tillstånd,  

3. skador som förorsakas av verksamhet 
som strider mot lagen eller mot till-
stånd som beviljats med stöd av den, 

4. skador som förorsakas av att en anord-
ning eller anläggning kommit i olag av 
annan än yttre orsak av undantagsnatur 
(11 kap. 2 § i vattenlagen), och 

5. skador som förorsakas av åtgärder för 
avvärjande av fara (12 kap. 19 § i vat-
tenlagen). 

Skador som förorsakas av åtgärder för av-
värjande av fara kan enligt 12 kap. 19 § 2 
mom. i vattenlagen ersättas av statens medel, 

men i fråga om de övriga skador som upp-
räknas ovan har dammens ägare ersättnings-
ansvar. I fråga om punkt 4, som är central 
med tanke på dammolyckor, kan ägaren och 
dammens innehavare, om denne är någon 
annan än ägaren, ansvara solidariskt för ska-
dorna. Ersättningsansvaret enligt punkt 4 är 
ett strikt ansvar oberoende av vållande, men 
täcker härvid endast de omedelbara skadorna.  

I fråga om ersättningar för skador enligt 
punkt 3 tillämpas med stöd av 11 kap. 1 § 4 
mom. i vattenlagen skadeståndslagen eller 
lagen om ersättning för miljöskador, och 
ärenden som gäller sådana ersättningar be-
handlas vid tingsrätten. Lagen om ersättning 
för miljöskador tillämpas också på skador 
som avses i punkt 4 till den del lagen blir till-
lämplig exempelvis när marken förorenas av 
översvämningsvatten. Skadeståndslagen till-
lämpas allmänt på ersättning av personska-
dor, och ärenden som gäller sådana behand-
las vid tingsrätten.  

En revidering av lagen om ersättande av 
skador som förorsakats av exceptionella 
översvämningar (284/1983) (nedan över-
svämningsskadelagen) är under arbete. Med 
stöd av lagen ersätts skador som exceptionel-
la översvämningar i vattendrag förorsakar 
bl.a. byggnader, lösöre som behövs i hushål-
len, enskilda vägar, broar, trädgårdsprodukter 
och trädbestånd. För skador som förorsakas 
av åtgärder som vidtas med stöd av vattenla-
gen eller i strid med lagen betalas emellertid 
inte ersättning enligt översvämningsskadela-
gen.  

För egendom som räddningsväsendet tagit i 
bruk i syfte att avvärja olyckor och begränsa 
skador och för skador på egendomen betalas 
ersättning med stöd av 45 § i räddningslagen.  
 
 
Försäkring av dammar 
 

Såsom beskrivs ovan har dammägaren ett 
omfattande ansvar när det gäller ersättning av 
skador som förorsakas av dammolyckor. I 
samband med revisionen av dammsäkerhets-
lagstiftningen har man också utrett försäk-
ringsbolagens möjligheter att ersätta skador 
som förorsakas av dammolyckor. Försäk-
ringsbolagens ersättningsskyldighet kan 
grunda sig antingen på dammägarens an-
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svarsförsäkring eller på den skadelidandes 
försäkring.  

Vid dammolyckor är försäkringsbeloppen 
stora och sannolikheten för att en olycka in-
träffar liten. Företagens ansvarsförsäkringar 
täcker i allmänhet också dammskador, men 
försäkringsbeloppen i dessa räcker inte för att 
täcka mycket omfattande skador. Beviljandet 
av en försäkring och försäkringens pris beror 
i betydande grad på i vilket skick försäk-
ringstagarens dammar är och på tillsynsförfa-
randena vid dem. Vid bedömningen av beho-
vet av försäkring uppskattar dammägaren be-
loppet av eventuella skador och de egna möj-
ligheterna att ersätta dem. I praktiken leder 
detta lätt till en mycket liten efterfrågan på 
försäkringar. Stora företag med hög risktäck-
ningskapacitet kan besluta att investera i 
dammsäkerhet och i att ha beredskap att er-
sätta skador. Små dammägare, som kanske 
också i övrigt har problem med att hantera 
dammsäkerheten, får eventuellt inte alls sina 
dammar försäkrade.  

Enligt en utredning som gjorts är det bara 
en stor finsk dammägare som under en fem-
årsperiod tecknat en försäkring i händelse av 
dammolycka. I det aktuella fallet är försäk-
ringsbolaget ett norskt bolag som specialise-
rat sig på att försäkra dammar. Också andra 
internationella och finska försäkringsbolag 
erbjuder försäkring för dammar. En sådan 
försäkring, som kompletterar ansvarsförsäk-
ringen för verksamheten, gäller högst ett år. 
Försäkringen ersätter skador som en olycka 
åsamkar utomstående och som dammens 
ägare ansvarar för, men inte skador på själva 
dammen eller produktionsstopp.  

Gruvdammar och en del avfallsdammar 
omfattas med stöd av lagen om miljöskade-
försäkring av en obligatorisk miljöskadeför-
säkring som hänför sig till miljötillståndet. 
Miljöskadeförsäkringen täcker emellertid en-
dast i lagen om ersättning för miljöskador 
avsedda skador på miljön, dvs. den ersätter i 
främsta hand skador som föranleds av för-
orening. Också i miljöskadeförsäkringar är 
försäkringsbeloppen relativt låga, dvs. under 
10 miljoner. Något motsvarande system är 
åtminstone inte direkt allmänt tillämpligt på 
försäkring av dammar. 
 

2.2 Den internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

2.2.1 Dammsäkerhetslagstiftningen 
i vissa länder 

Sverige  
 

Dammsäkerhetslagstiftningen i Sverige 
stöder sig i huvudsak på miljöbalken (Miljö-
balk 1998:808), som trädde i kraft i början av 
1999. Miljöbalken omfattar samtliga miljö-
frågor, inklusive vattenfrågor. Bestämmelser 
om dammsäkerhet finns i kapitlet om vatten-
verksamhet (kapitel 11). Dessutom finns i 
kapitel 26 bestämmelser om tillsyn och kon-
troll. Bestämmelser om vattentillgångar ingår 
också i lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (1998:812). Om räddnings-
frågor föreskrivs i en separat lag.  

Allmänna bestämmelser om åtgärder som 
kan ha skadliga konsekvenser för miljön 
finns i det kapitel som gäller vattenrätt och 
dammsäkerhet i miljöbalken. Dessa bestäm-
melser omfattar också skyldigheter som av-
ser verksamhetsutövares egenkontroll och 
tillsynsmyndigheternas uppgifter. Till lag-
stiftningens viktigaste syften hör att förebyg-
ga allvarliga dammolyckor och mildra kon-
sekvenserna om en sådan skulle inträffa. 
Principen om transparens, t.ex. att medbor-
garna ska informeras om dammsäkerhet, be-
tonas kraftigt i de svenska bestämmelserna. 
Med stöd av miljöbalken har det också utfär-
dats förordningar, bl.a. om verksamhetsut-
övares egenkontroll.  

Enligt miljöbalken ansvarar dammägarna 
för sina dammar och är skyldiga att ersätta 
eventuella skador som dammarna medför. 
Den som bedriver en verksamhet ska ha den 
kunskap som behövs med hänsyn till verk-
samhetens art för att skydda människors häl-
sa och miljön mot skada eller olägenhet. Det 
ställs också krav på att försiktighetsprincipen 
ska iakttas och bästa möjliga teknik användas 
(Miljöbalk 2:§ 3).  

Till tillsynsmyndigheternas uppgifter hör 
att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 
samt vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse. Länsstyrelserna är till-
synsmyndigheter. Den som bedriver verk-
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samhet som kan befaras medföra olägenheter 
för människors hälsa eller påverka miljön ska 
fortlöpande planera och kontrollera verksam-
heten och lämna förslag till kontrollprogram 
eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyn-
digheten om myndigheten begär det. I för-
ordningen om verksamhetsutövares egenkon-
troll föreskrivs att denne fortlöpande och sys-
tematiskt ska bedöma riskerna och dokumen-
tera dem. Inträffar i verksamheten en stör-
ning som kan leda till olägenheter för männi-
skors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndig-
heten underrättas om detta.  

Det statsägda Svenska Kraftnät, som äger 
och driver det nationella elnätet, har sedan 
1998 med regeringens fullmakt varit den 
myndighet som svarar för utvecklandet av 
dammsäkerheten. Företaget ersatte den 
kommitté för dammsäkerhet som tidigare 
skötte uppdraget. Till Svenska Kraftnäts 
uppgifter hör att övervaka och förbättra 
dammsäkerheten, sörja för skyddet för över-
svämningar, förebygga skador samt regel-
bundet rapportera till regeringen.  

Organisationen Svensk Energi har publice-
rat Riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS), 
som organisationens medlemsföretag är för-
pliktade att följa. Riktlinjerna är inte juridiskt 
bindande. De omfattar förutom tekniska 
spörsmål rekommendationer om förvaltning, 
övervakning, underhåll och säkerhetsplane-
ring. Gruvföretagen har beslutat att i tillämp-
liga delar använda riktlinjerna också vid 
gruvdammar. Riktlinjerna har reviderats 
2002 och de utvecklas fortlöpande. Före-
ningen för gruvor, mineral- och metallprodu-
center (SweMin) har 2007 publicerat Gruv-
industrins riktlinjer för dammsäkerhet 
(GruvRIDAS) för dammsäkerhetsförfaranden 
i anslutning till avfalls- och gruvdammar.  

I Sverige klassificeras dammarna enligt 
konsekvenserna av en eventuell olycka. 
Klassificeringen anges i RIDAS-riktlinjerna. 
Dammar indelas i fyra klasser 1A, 1 B, 2 och 
3, där dammar i klass 1A bedöms medföra de 
allvarligaste konsekvenserna vid en damm-
olycka. I RIDAS har för varje damm fast-
ställs en handbok för driften, tillsynen och 
underhållet, som bl.a. omfattar en beskriv-
ning av dammsäkerhetsorganisationen, 
grundläggande data, tillstånd, hydrologi och 
avtappningar, konstruktioner, anvisningar 

som avser drift och underhåll, mätningsin-
strument osv. Den motsvarar till sitt innehåll 
den dammsäkerhetsmapp som används i Fin-
land.  
 
Norge 
 

År 2001 trädde i Norge i kraft en lag om 
vattentillgångar, Lov om vassdrag og grunn-
vann (LOV 2000-11-24-82) dvs. vannres-
sursloven, som omfattar allmänna bestäm-
melser om användningen av åar, älvar, sjöar 
och grundvatten samt om byggande i vatten. 
I den finns också bestämmelser om säkerhet 
vid dammar och andra konstruktioner.  

I lagen fästs uppmärksamheten huvudsak-
ligen vid driften och underhållet av dammar, 
snarare än vid planering och anläggande. I 
lagstiftningen har bestämmelser som gäller 
ägarnas och myndigheternas skyldigheter, 
klassificeringen av dammar, planering och 
anläggande, drift och underhåll, tillsyn och 
kontroll, säkerhetsprogram och straff revide-
rats. I lagen har t.ex. kompetenskrav, kravet 
på ett internt bevakningssystem, säkerhets-
program och dammbrottsanalyser som base-
rar sig på flodvågsberäkningar samt riskana-
lyser beaktats.  

Med stöd av lagen om vattentillgångar har 
utfärdats förordningar om dammsäkerhet och 
tillsyn, klassificering av konstruktioner i vat-
ten, kompetenskrav och egenkontroll. Ge-
nomförandet av förordningarna stöd med an-
visningar som fungerar som exempel på god 
praxis. De omfattar riktlinjer för planering, 
byggande, drift, underhåll, tillsyn, kontroll 
och inspektioner, varningssystem, analyser 
som gäller skaderisk och annan risk samt åt-
gärder vid olycka. Det finns inga särskilda 
anvisningar om myndighetstillsyn.  

Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) är den myndighet som i Norge ansva-
rar för dammsäkerheten. Myndighetens skyl-
digheter fastställs i lagen om vattentillgångar 
och de förordningar som utfärdats med stöd 
av den. NVE är underställt olje- och energi-
ministeriet. Till dess primära uppgifter hör 
att utöva tillsyn över anläggande, drift och 
underhåll av dammar, att lägga fram proposi-
tioner med förslag till dammsäkerhetslag-
stiftning samt att godkänna bygg- och repara-
tionsplaner. NVE ansvarar också för säker-



 RP 214/2008 rd  
  

 

23

hetsåtgärder och rådgivning till dammägarna 
och de lokala myndigheterna.  

De kompetenskrav som NVE uppställer de-
finieras i en särskild förordning i vilken före-
skrivs om kraven på dammarnas ägare och på 
konsulterna. Krav ställs på personalen hos 
dammens ägare: chefen för företaget, den ac-
krediterade dammingenjören och den perso-
nal som är involverad i dammsäkerhetskon-
trollerna. NVE upprätthåller en lista över ac-
krediterade dammsäkerhetssakkunniga. 

I Norge ansvarar dammens ägare för säker-
heten vid dammen och beredskapen för 
olyckor samt för skada som förorsakas av en 
konstruktion som denne äger. Enligt lagen 
om vattentillgångar ska dammens ägare utar-
beta ett system för egenkontroll. Det möjlig-
gör ett systematiskt genomförande av säker-
hetskontroller och dammsäkerhetsbedöm-
ningar samt säkerställande av att kraven i la-
gen om vattentillgångar uppfylls. Vilka krav 
som ställs beror på dammens klassificering. 
Kontrollsystemet omfattar en beskrivning av 
organisationen, rapportering, kompetenskra-
ven, myndigheterna, en beskrivning de sä-
kerhetskrav som lagstiftningen medför, orga-
nisering av dokumentationen, ett detaljerat 
inspektionsprogram, ett säkerhetsprogram 
som innefattar ett övningsprogram, kontinu-
erlig uppdatering samt korrigering av fel.  

För varje damm ska det finnas ett inspek-
tionsprogram som bl.a. anger tidpunkten för 
inspektioner, syftet med dem och uppgifter 
om inspektörernas kompetens. På olika 
dammtyper ställs olika tekniska krav. Alla 
planer och program samt inspektioner ska 
godkännas av NVE. Med fem års mellanrum 
ska ett självständigt, ackrediterat företag ut-
föra en återkommande inspektion vid dam-
men. Med 15 års mellanrum görs en detalje-
rad utvärdering. Systemet för egenkontroll är 
utgångspunkten vid skötseln av dammarna. 
NVE kan återkräva kostnaderna för inspek-
tioner och tillstånd. 

Beredskap för storolyckor och minimering 
av olägenheterna av sådana är en viktig del 
av dammsäkerheten. Den som svarar för 
dammsäkerheten utarbetar ett säkerhetspro-
gram. I säkerhetsprogrammet ska det finnas 
en driftsplan, som omfattar verksamhetspla-
ner som baserar sig på analyser av beredska-
pen för exceptionella situationer. Säkerhets-

programmet består alltså av ett antal separata 
planer som gjorts upp för olika typer av 
olyckor. En bedömning av konsekvenserna 
av onormala situationer ingår inte i säker-
hetsprogrammet, men kan vara till hjälp när 
programmet utarbetas. Också en riskanalys 
kan krävas. NVE kan kräva att den som an-
svarar för dammkonstruktionen ska skapa ett 
varningssystem genom vilket information om 
farliga situationer förmedlas till de myndig-
heter som ansvarar för evakueringen och 
räddningsväsendet.  Befolkningsskyddspla-
nen ska basera sig på en dammbrottsanalys 
och översvämningskartor. 

Dammarna klassificeras med utgångspunkt 
i konsekvenserna av ett eventuellt dammbrott 
och med hänsyn till antalet bostäder och per-
soner som befinner sig inom dammens influ-
ensområde vid tidpunkten för dammbrottet. 
Dammen klassificeras av den som ansvarar 
för dammen. Klassificeringen ska godkännas 
av NVE.  
 
 
Portugal 
 

I Portugal finns bestämmelser om damm-
säkerhet i vattenlagen. Dammar indelas på 
basis av storleken i två klasser. För dammsä-
kerheten vid stora dammar finns en egen för-
ordning, Regulamento de Segurança de Barr-
agens - Decreto Lei No 11/90 de 6.1.1990, 
och för små dammar en egen, Regulamento 
de Pequenas Barragens - Decreto Lei No 
409/93 de 14.12.1993. För avfalls- och gruv-
dammar finns ingen egen lagstiftning.  

Det nationella vatteninstitutet (Institutio da 
Água), som lyder under ministeriet för miljö, 
områdesplanering och regionutveckling, an-
svarar för förvaltningen av dammsäkerhets-
frågor. Verket ansvarar bl.a. för godkännan-
det av och tillsynen över anläggande, under-
håll och drift av dammar, för de återkom-
mande inspektionerna, för informationen i 
samband med planering och ändringar och 
för godkännandet av inspektionsprogrammen 
och ackrediteringen av de personer som an-
svarar för den tekniska planeringen.  

I Portugal finns inga särskilda bestämmel-
ser om kompetenskrav för sakkunniga. Pla-
ner och utredningar måste emellertid god-
kännas av myndigheten. 
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I Portugal finns ett kontroll- och övervak-
ningssystem för kontinuerlig övervakning 
samt övervakning i särskilda situationer. Var-
je damm i Portugal ska ha ett säkerhetspro-
gram, som testas med regelbundna mellan-
rum. Viktiga dammar ska ha ett kommunika-
tionssystem samt ett varningssystem som 
ägaren finansierar.  

I Portugal indelas dammar i tre riskklasser 
enligt miljöns tillstånd, dammens skick och 
pålitlighet samt de sociala och ekonomiska 
hoten. 
 
Frankrike 
 

I Frankrike utgör vattenlagen (loi no 92-3 
du 3 Janvier 1992 sur l'eau) den övergripande 
ramen för dammsäkerhetslagstiftningen. Ut-
över den finns ett flertal förordningar och fö-
reskrifter som gäller dammsäkerhet. Exem-
pelvis för viktiga vattenkraftverk har utfär-
dats egna förordningar (décret no 92-¬997 du 
septembre 1992). En permanent teknisk 
dammkommitté har också tillsatts genom 
förordning. För avfalls- och gruvdammar 
finns ingen speciallagstiftning. Det finns sär-
skilda lagar för räddningsplaneringen.  

I Frankrike finns två särskilt viktiga före-
skrifter som gäller dammsäkerhet. Genom 
cirkulär 70-15 (circulaire no70-15 du août 
1970) föreskrivs om inspektion och övervak-
ning av dammar som har betydelse för den 
allmänna säkerheten. Cirkuläret gäller 156 
dammar. Viktiga bestämmelser ingår också i 
circulaire du 23 mai 1997 som gäller säker-
heten hos mellanstora dammar som är över 
10 meter höga. Cirkulären är ministeriets fö-
reskrifter till den lokala förvaltningen, men i 
praktiken iakttar också dammägarna före-
skrifterna. Prefekterna i de olika departemen-
ten kan göra anvisningarna bindande för en-
skilda dammar.  

I circulaire no 70-15 föreskrivs om en 
dammsäkerhetsmyndighet, Chef du Service 
du Control des Barrages (SERCON). 
SERCON deltar i regleringen av dammsä-
kerheten genom att upprätthålla ett register 
över dammar som har betydelse för den all-
männa säkerheten. Registret ska omfatta re-
levanta dokument, arbetsbeskrivningar samt 
tillsyns- och inspektionsrapporter. Dammens 
ägare ska också förvara relevanta handlingar 

som gäller dammen. Genom förordning (dèc-
ret du 13 juin 1966) har också föreskrivits 
om en permanent teknisk dammkommitté 
som styr och övervakar dammsäkerheten hos 
över 20 m höga dammar.  

I circulaire no 70-15 föreskrivs att en kom-
petent person ska utföra återkommande oku-
lära inspektioner och mätningar. I övrigt har 
inte kompetenskraven specificerats i lag.  

Circulaire no 70-15 omfattar allmänna an-
visningar för tillsynen över dammar som kan 
tillämpas från fall till fall beroende på dam-
mens art. Enligt cirkuläret ansvarar dammar-
nas ägare och verksamhetsutövarna för un-
derhållet av dammen och för eventuella 
olyckor. En första inspektion utförs i sam-
band med att dammen fylls för första gången. 
Den som ansvarar för byggandet ska också 
övervaka påfyllnaden. SERCON ska god-
känna åtgärderna. Ägaren ska inom 6 måna-
der tillställa SERCON en rapport om den 
första påfyllnaden.  

Tillsynen när dammen är i drift omfattar 
inspektion som baserar sig på iakttagelser 
samt mätningar vilka utförs med bestämda 
mellanrum av en kompetent person. Inspek-
tionsintervallen beror på hur betydande 
dammen är och på förhållandena. Kontroll-
besök ska göras minst en gång inom en två-
veckorsperiod. Rutinmässiga mätningar ska 
göras minst en gång i månaden och mer om-
fattande mätningar en gång om året. 
SERCON tillställs en årsrapport om tillsynen 
och inspektionerna och en mer detaljerad 
rapport ges vartannat år. SERCONs inspektö-
rer utför sin egen inspektion minst en gång 
om året, och med tio års mellanrum görs en 
grundligare inspektion.  

I förordning (décret no 92-1997 du 15 sep-
tembre 1992) föreskrivs att dammar av ma-
gasinsstorlek med en höjd på över 12 m och 
en volym på över 15 miljoner m3 ska ha ett 
säkerhetsprogram. I cirkuläret circulaire du 
13 juillet 1999 föreskrivs om säkerhetszoner 
nära dammar och andra vattenanläggningar 
samt invid vattendrag. 
 
Tyskland 
 

I Tyskland baserar sig regleringen av 
dammsäkerheten på vattenlagarna samt even-
tuella förordningar i respektive delstat. Också 



 RP 214/2008 rd  
  

 

25

förbundsstaten har en vattenlag. I vattenla-
garna föreskrivs inte i detalj om kraven på 
dammsäkerhet. Enligt lagarna ska dammar 
planeras, anläggas, användas och övervakas 
enligt godkända dammtekniska bestämmel-
ser. I många delstaters lagar förutsätts att 
dammar som inte uppfyller kraven enligt gäl-
lande tekniska bestämmelser, anvisningar el-
ler standarder ska ta dessa bestämmelser i 
bruk inom en skälig tid. Exempelvis i Nordr-
hein-Westfalen hör det till miljö-, naturvårds-
, jordbruks- och planeringsministeriet eller 
byggnadsministeriets uppgifter att med stöd 
av förordning utfärda bestämmelser. När till-
stånd beviljas är en förutsättning att bestäm-
melserna följs. I delstaterna finns också 
andra lagar förutom vattenlagen som ska 
iakttas. I Sachsen finns t.ex. en lag om före-
byggande av olyckor enligt de som äger och 
de som använder farliga tekniska anlägg-
ningar, t.ex. dammar, ska känna till damm-
brottsscenarierna och konsekvenserna av 
olyckor vid dammen. De ska förse dammsä-
kerhetsmyndigheten med uppgifter och över-
svämningskartor med tanke på beredningen 
av säkerhetsåtgärder.  

De viktigaste tekniska dammsäkerhetsan-
visningarna i Tyskland ingår i standarden 
DIN 19700, som standardiseringsverket utar-
betat. Den består av sex delar, vilka omfattar 
allmänna anvisningar för samtliga dammty-
per, dammar och magasin, områden för lag-
ring av översvämningsvatten, låga dammar 
samt avfalls- och gruvdammar. I fall där 
normgränserna överskrids krävs en riskana-
lys. I standarden preciseras dock inte vilken 
metod som ska tillämpas för riskanalysen el-
ler riskbedömningen.  

I de tyska delstaterna omhänderhas damm-
säkerhetsfrågor av myndigheter som ansvarar 
för godkännandeprocessen och av myndighe-
ter som ansvarar för de officiella tekniska 
bedömningarna och inspektionerna. Be-
stämmelser om vattenmyndigheternas och de 
tekniska myndigheternas ansvar finns i del-
staternas vattenlagar.  

Om dammägarens ansvar bestäms allmänt i 
delstaternas vattenlagar. I författningarna fö-
reskrivs att all verksamhet ska grunda sig på 
allmänt godkända bestämmelser. Endast 
Nordrhein-Westfalen, Thüringen och Sach-
sen har förordningar där det ställs mer detal-

jerade krav. I förordningarna föreskrivs an-
tingen direkt om dammägarens eller använ-
darens ansvar, eller så hänförs det till ägaren 
via myndigheten (t.ex. Sachsen).  

Enligt de tyska tekniska standarderna och 
anvisningarna ska dammar planeras, anläg-
gas och användas av personal som fått till-
räcklig utbildning för uppgiften. Kompetens-
kraven fastställs emellertid inte närmare i an-
visningarna. Exempelvis i Nordrhein-
Westfalens vattenlag konstateras att säkerhe-
ten vid driften och underhållet av dammarna 
ska garanteras genom anlitande av personal 
som besitter den yrkeskompetens som be-
hövs. I Tyskland finns inget särskilt, enhet-
ligt expertregister när det gäller dammsäker-
het.  
 
 
Sammandrag av den internationella praxisen 
 

Lagstiftnings- och myndighetssystemen va-
rierar mycket i olika länder. Dammsäker-
hetskommittéer som består av representanter 
för myndigheterna och sakkunniga är emel-
lertid vanliga. Detta är utan tvivel en följd av 
det långvariga utvecklingsarbete som utförts 
inom ramen för internationella kommissio-
nen för stora dammar International Commis-
sion on Large Dams (ICOLD) och på de re-
kommendationer kommissionen utarbetat. 
Kommittéernas roll kan ha betoning på myn-
dighets- eller sakkunniguppgifter.  

Det ansvar som åligger dammägaren om-
fattar ofta att utse en ansvarig person vid 
dammen. Ägarbyten regleras på så sätt att 
alla handlingar och all information som gäll-
er dammsäkerhet förmedlas också till den 
nya ägaren.  

Kompetenskrav och krav på opartiskhet el-
ler registrering i fråga om sakkunniga är rätt 
vanliga. De kan gälla den som planerat 
dammen, dammägarens personal, den perso-
nal som sköter dammen, den som utför åter-
kommande inspektion, den som gör upp 
räddningsplanen och den tjänsteman som ut-
övar tillsynen.  

Innehållet i räddningsplanen, beredskaps-
planen eller säkerhetsprogrammet beror på 
vilka andra planeringssystem som är i an-
vändning, t.ex. planer för bekämpning av 
översvämningar eller planer som gäller vissa 
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riskobjekt, samt på uppgiftsfördelningen 
mellan myndigheterna och dammägaren.  

Dammar klassificeras på basis av skaderis-
ken, konsekvenserna och storleken. Hur de-
taljerade och stränga bestämmelserna är be-
ror på dammens klass. Den vanligaste be-
nämningen på klasserna är I, II och III.  

Skyldighet för myndigheterna att upprätt-
hålla ett datasystem för dammsäkerheten, lik-
som dammägarens skyldighet att tillställa 
myndigheterna information är i allmänhet ty-
piska frågor som regleras i lag.  

Vid sidan av återkommande inspektioner 
kan myndigheterna ges möjlighet att förutsät-
ta en mer omfattande helhetsbedömning av 
dammens skick. Till inspektionerna hänför 
sig också frågan om huruvida de är avgifts-
belagda och vilka krav som ställs på den som 
utför dem.  
 
 
2.2.2 EU:s lagstiftning 

Översvämningsdirektivet 
 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/60/EG om bedömning och hantering av 
översvämningsrisker (nedan översvämnings-
direktivet) trädde i kraft den 26 november 
2007. Direktivet innefattar preliminär be-
dömning av översvämningsrisker, kartor över 
översvämningshotade områden och kartor 
över översvämningsrisker samt planer för 
hantering av översvämningsrisker. Genomfö-
randet av direktivet har samordnats med för-
farandena enligt ramdirektivet för vattenpoli-
tik (2000/60/EG).  

Enligt direktivet ska man först göra en pre-
liminär bedömning av översvämningsrisker. 
På grundval av den preliminära bedömningen 
anges i vilka områden betydande översväm-
ningsrisker föreligger. För dessa områden ut-
arbetas kartor över översvämningshotade 
områden och kartor över översvämningsris-
ker som omfattar bl.a. de geografiska områ-
den som kan komma att översvämmas vid 
olika scenarier och de möjliga ogynnsamma 
följderna i samband med översvämningar. 
Om det redan har utarbetats kartor över över-
svämningshotade områden och kartor över 
översvämningsrisker som uppfyller kraven i 
direktivet för vissa områden, behöver nya 

kartor inte utarbetas. Kartorna ska vara fär-
digställda senast den 22 december 2013.  

Planer för hantering av översvämningsris-
ker ska göras upp för avrinningsområden 
med betydande översvämningsrisker. Risk-
hanteringsplanerna ska enligt direktivet inne-
hålla åtgärder som syftar till att uppnå målen 
för riskhantering av översvämningsrisker. 
Riskhanteringsplaner får inte inbegripa åt-
gärder som genom sin omfattning eller sina 
konsekvenser avsevärt ökar översvämnings-
risker i andra länder, såvida länderna inte har 
samordnat dessa åtgärder. De egentliga sätten 
att hantera översvämningsrisker får med-
lemsländerna själva bestämma om. Riskhan-
teringsplanerna ska vara färdigställda den 22 
december 2015, dvs. samtidigt som förvalt-
ningsplanerna för avrinningsdistrikten enligt 
ramdirektivet för vattenpolitik ses över första 
gången.  

Medlemsländerna ansvarar för den preli-
minära bedömningen av översvämningsris-
kerna och utarbetandet av kartor över över-
svämningsområden och kartor över över-
svämningsrisker samt planer för hantering av 
översvämningsrisker i enlighet med de krav 
på innehållet som anges i bilagan till direkti-
vet. Kommissionen främjar samarbete och 
informationsutbyte samt tillämpandet av bäs-
ta metoder. Medborgare samt olika intres-
sentgrupper och samarbetsparter deltar enligt 
direktivet aktivt i utarbetandet av riskhanter-
ingsplaner.  

Riskhanteringsplanerna ska samordnas 
med planeringen av vattenvården enligt ram-
direktivet för vattenpolitik. Avsikten är att 
dra nytta av denna samordning åtminstone 
när medborgarna ska höras och vid förfaran-
det för medverkan. Den preliminära bedöm-
ningen av översvämningsrisker, kartorna 
över översvämningshotade områden och kar-
torna över översvämningsrisker samt risk-
hanteringsplanerna ska göras tillgängliga för 
allmänheten.  

I direktivet hänvisas endast indirekt till ris-
ker i anslutning till dammar, till den del det i 
direktivet fastställs tre olika sannolikheter för 
översvämning för vilka kartor över över-
svämningshotade områden ska göras upp. 
Vid beredningen av direktivet har bl.a. också 
dammolyckor jämställts med översvämning-
ar med låg sannolikhet eller extrema scenari-
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er, och granskningen av dammolyckor bör 
därmed samordnas med förpliktelserna enligt 
direktivet. Riskhanteringsplanerna enligt di-
rektivet ska ta hänsyn till de olika avrin-
ningsområdenas särdrag. Eftersom reglering-
en av vattendrag och dammarna i betydande 
omfattning påverkar hanteringen av över-
svämningsriskerna i många vattendrag i Fin-
land torde det vara ändamålsenligt att också 
granskningen av dem tas in i riskhanterings-
planerna. 
 
Direktivet om utvinningsavfall 
 

Syftet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall 
från utvinningsindustrin och om ändring av 
direktiv 2004/35/EG (direktivet om utvin-
ningsavfall) är att förebygga och begränsa de 
hot mot miljön och människor som upp-
kommer till följd av hanteringen av avfall 
från utvinningsindustrin. Skyldigheterna en-
ligt direktivet gäller i artikel 3 definierade 
avfallsanläggningar som betjänar gruvindu-
strin, till vilka också dammar räknas. I direk-
tivet förutsätts att för sådana avfallsanlägg-
ningar utarbetas en avfallshanteringsplan. 
Dessutom ska för s.k. avfallsanläggningar av 
kategori A utarbetas en intern och extern be-
redskapsplan i syfte att förebygga allvarliga 
olyckshändelser. Dessa planer har i fråga om 
innehållet ett nära samband med de säker-
hetsprogram och planer för räddningsväsen-
det som med stöd av DSL och räddningsla-
gen ska uppgöras för dammar. 

De ändringar i lagstiftningen som ingick i 
regeringens proposition om de ändringar som 
direktivet om utvinningsavfall förutsätter i 
lagstiftningen (RP 34/2008) trädde i kraft den 
1 juni 2008. Genom en ändring (346/2008) 
av miljöskyddslagen fogades till lagen be-
stämmelser om att utarbeta en plan för han-
tering av utvinningsavfall och om de skyl-
digheter som anknyter till avvärjande av ris-
ken för storolyckor som deponier för utvin-
ningsavfall medför. Dessutom fogades till la-
gen en bestämmelse, enligt vilken i miljötill-
ståndet ska meddelas nödvändiga villkor om 
utvinningsavfall och om planen för hantering 
av utvinningsavfall samt om deponin för ut-
vinningsavfall och dess interna räddnings-
plan.  

Genom en ändring (347/2008) av mark-
täktslagen (555/1981) fogades till lagen en 
bestämmelse om en plan för hantering av ut-
vinningsavfall som läggs fram som en del av 
täktplanen. Genom en ändring (348/2008) av 
räddningslagen fogades till lagen en be-
stämmelse om räddningsplan för deponier för 
utvinningsavfall som medför risk för stor-
olycka. 

Avsikten är att utredningar enligt dammsä-
kerhetslagstiftningen ska kunna utnyttjas när 
man bedömer risken för en storolycka som 
förorsakas av deponier för utvinningsavfall. 
Genom förordning kan det också föreskrivas 
att de handlingar som gäller dammsäkerheten 
ska beaktas när den handling över säkerhets-
principerna som förutsätts av deponier för 
utvinningsavfall som medför risk för stor-
olycka utarbetas.  
 
 
Miljöansvarsdirektivet 
 

Syftet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om 
miljöansvar för att förebygga och avhjälpa 
mijöskador (nedan miljöansvarsdirektivet) är 
att ålägga medlemsstaterna att se till att före-
bygga allvarliga miljöskador och att inträffa-
de miljöskador avhjälps i enlighet med prin-
cipen att förorenaren ska betala. Med miljö-
skador avses i direktivet skador på skyddade 
arter och skyddade naturliga livsmiljöer (s.k. 
naturskador) samt skador som har betydande 
negativa effekter på vattnet och marken. 

Direktivet tillämpas på miljöskador som 
orsakas av någon av de yrkesverksamheter 
som förtecknas i bilaga III. När det gäller 
dessa har verksamhetsutövaren strikt ansvar, 
dvs. han ansvarar för skyldigheterna enligt 
direktivet oberoende av vållande. När det 
gäller naturskador är tillämpningsområdet 
större och omfattar all yrkesverksamhet, men 
ansvaret grundar sig på vållande. 

Till de yrkesverksamheten som förtecknas i 
bilaga III till direktivet hör bl.a. uttag och 
uppdämning av vatten som kräver förhands-
tillstånd enligt direktiv 2000/60/EG. Trots att 
begreppet uppdämning förblir oklart i direk-
tivet torde det vara klart att verksamhet enligt 
dammsäkerhetslagstiftningen i vissa situatio-
ner ska betraktas som verksamhet enligt bila-
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ga III. Dessutom kan direktivets bestämmel-
ser om naturskada också gälla dammägare. 

De ändringar som miljöansvarsdirektivet 
förutsätter i lagstiftningen färdigställs som 
bäst vid miljöministeriet utgående från be-
tänkandet av den kommission som berett sa-
ken (Miljöansvarskommissionens betänkan-
de, 14.5.2007). Avsikten är att stifta en ny 
lag om avhjälpande av vissa miljöskador och 
miljöolägenheter samt att komplettera natur-
vårdslagen (1096/1996), miljöskyddslagen, 
vattenlagen, gentekniklagen (377/1995) och 
lagen om transport av farliga ämnen 
(719/1994). 

Enligt det förslag som är under beredning 
ska en i dammsäkerhetslagstiftningen avsedd 
dammägares ansvar för att återställa miljön 
efter en skada i huvudsak basera sig på en ny 
bestämmelse som fogas till vattenlagen. Be-
stämmelsen, som fortfarande är i utkastske-
det, ska gälla uppdämning som förutsätter 
tillstånd av miljötillståndsverket i en situa-
tion där dammägaren handlar i strid med vat-
tenlagen eller bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den. Om en sådan 
åtgärd eller försummelse orsakar en natur-
skada eller en avsevärd skadlig förändring i 
vattendraget eller grundvattnet, ska damm-
ägaren under vissa förutsättningar kunna 
åläggas att vidta nödvändiga avhjälpande åt-
gärder varom föreskrivs i den nya lagen om 
avhjälpande av vissa miljöskador och miljö-
olägenheter. 

Avfallsdammar ska dessutom beröras av 
bestämmelser om skyldigheter att avhjälpa 
förorening av mark och vatten som föreslås 
bli fogade till miljöskyddslagen. 
 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Dammarna åldras 
 

Merparten av dammarna i Finlands vatten-
drag är byggda på 1940–70-talen, så redan 
deras tekniska livslängd börjar förutsätta 
grundliga reparationer. Under de senaste åren 
har det förekommit risksituationer, där de 
nuvarande tillsyns- och inspektionsförfaran-
dena inte tillräckligt väl har avslöjat brister i 
dammarnas säkerhet. En grundlig förbättring 
av jorddammarna vid Uljua konstgjorda vat-

tenmagasin i Siikajoki vattendrag måste inle-
das i brådskande ordning 2004. Hösten 2006 
uppstod överraskande ett brott på Melo jord-
damm i Kumo älvs vattendrag, som berodde 
på den långvariga och kraftiga vattenföringen 
genom dammen. Dammen hade just bedömts 
vara i gott skick vid den tidsbestämda 
granskningen. Också Kalajärvi jorddamm i 
Kyro älvs vattendrag konstaterades somma-
ren 2007 vara i avsevärt behov av grundliga 
reparationer. 

Bedömningen av dammarnas skick baserar 
sig på analys av kontrolluppgifterna om dem. 
Enligt nuvarande praxis går man vid de tids-
bestämda granskningarna igenom all kon-
trolldata som samlats om dammen under fem 
år. Ska en damms skick utredas grundligare 
än så aktualiseras frågan om omfattningen av 
analysen av dammens historie- och kon-
trolluppgifter och om sakkunskapen hos den 
som utför den. År 2003 har man börjat utföra 
grundligare utredningar av skicket hos de 
jorddammar i klass P som innehas av staten. 
Enskilda dammägare kan dock inte åläggas 
att utföra dylika utredningar om sina dam-
mar, eftersom dammsäkerhetslagen inte kän-
ner denna skyldighet. Det finns inte heller 
några anvisningar om vilka metoder som ska 
tillämpas när de utförs. 
 
Klassificeringen av dammar 
 

Såväl verksamhetsutövarna som tillsyns-
myndigheterna anser att klassificeringspraxi-
sen för dammar, som grundar sig på skade-
risken, är förnuftig och att de krav och riskut-
redningar som följer av klassificeringen är 
ändamålsenliga. Klassificeringen av dammar 
är emellertid otydligt uttryckt i DSL, och de 
termer som används i anvisningarna för 
dammsäkerhet (P-, N-, O- och T-dammar) är 
svårförståeliga.  

I dag indelar dammar i fyra klasser. En av 
klasserna avser dammar som är lägre än tre 
meter, och på denna kategori tillämpas lagen 
inte. Dammar som är lägre än tre meter kan 
emellertid på grundval av riskutredningen 
hänföras till klass P. Å andra sidan finns det 
O-dammar som är undantagna från kravet på 
granskning, och som därmed kan jämställas 
med de dammar som står utanför lagens till-
lämpningsområde. Dammar i klasserna P och 
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N särskiljs inte utifrån storlek eller liknande 
kriterier, utan dammar klassas som P-
dammar på grundval av riskutredningen. Den 
nuvarande klassen av P-dammar omfattar 
dammar av mycket olika typer, på vilka ställs 
samma krav beträffande riskutredningen och 
räddningsplaneringen samt ägarens egen be-
redskap.  

Klassificeringskriterierna för dammar fun-
gerar dock i huvudsak. Det klassificeringskri-
terium som gäller fara för människoliv är ett 
bra och användbart kriterium. Däremot är det 
svårare att definiera begreppet ringa fara. Det 
vore motiverat att skapa ett lättare förfaran-
de, utgående från vilket man kan fastställa 
dammens klass och besluta om uppgörandet 
av en egentlig riskutredning som omfattar 
flodvågsberäkningar. För dammar med ringa 
skaderisk är det inte ändamålsenligt att göra 
upp en omfattande riskutredning. 
 
Den hydrologiska dimensioneringen av 
dammar och utredning av skaderisken 
 

En damm i vattendrag dimensioneras på 
hydrologiska grunder så att uppdämnings-
dammens vattenstånd under flöden som upp-
träder med valt återkomstintervall inte över-
stiger dammens säkra vattenstånd när dam-
mens avtappningskapacitet frånsett kraftver-
kets drivvattenföring utnyttjas. Den hydrolo-
giska dimensioneringen kan i Finland bygga 
på både statistiska och beräknade flöden. De 
nuvarande dimensioneringsgrunderna och -
förfarande motsvarar europeisk praxis och 
fungerar bra. Dammarna i Finland är dimen-
sionerade så att deras konstruktioner håller 
och deras avtappningskapacitet räcker till 
även vid översvämningar. De gränsvärden 
och dimensioneringsanvisningar för det di-
mensionerade flödet som definieras i anvis-
ningarna för dammsäkerhet och som används 
vid den hydrologiska dimensioneringen till-
lämpas i praktiken vid tillståndsprövningen 
när en ny damm anläggs eller i samband med 
att en befintlig damm repareras grundligt. 
Det förutsätts inte att de iakttas t.ex. i sam-
band med att klassificeringen av en damm 
som är i användning ändras. Det kan förutsät-
tas att dammens avtappningskapacitet ändras 
genom att tillståndet som gäller anläggande 
av dammen ses över. 

Nuvarande praxis när det gäller innehållet i 
och förfarandena för riskutredning är bra. 
Kostnaderna för riskutredningar har dock sti-
git i och med att avbildningstekniken har ut-
vecklats. Riskutredningens omfattning bör 
också alltid sättas i relation till den potentiel-
la skaderisken. I fall där det finns få skadeob-
jekt och den skaderisk som hänför sig till 
dem är uppenbar, borde lagstiftningen möj-
liggör ett enkelt kontrollförfarande. 

När den skaderisk dammar som är belägna 
i samma vattendrag medför bedöms borde 
olyckssituationen granskas som en helhet. 
Hur brott på dammar som är belägna i linje 
efter varandra, den s.k. dominoeffekten, ska 
beaktas vid dimensioneringen måste utredas 
ytterligare. Enligt nuvarande praxis beaktas 
dominoeffekten inte alltid. Dominoeffekten 
påverkar emellertid främst innehållet i riskut-
redningen och därmed planeringen av rädd-
ningsväsendet. I vissa fall kan beaktandet av 
en flodvåg som förorsakas av ett dammbrott 
högre upp i vattendraget i riskutredningen 
göra att dammen placeras i en högre klass. 
Kontrollen över vattendragshelheten kommer 
i framtiden också att granskas i planerna för 
hantering av översvämningsrisker enligt 
översvämningsdirektivet. 

Om det i samma vattendrag finns flera P-
dammar, och ett dammbrott på en av dem 
kan leda till dammbrott lägre ner i vattendra-
get, bör seriebrott eller nödavtappningar som 
överstiger tillståndsvillkoren beaktas i 
dammägarens eller -innehavarens plan för att 
styra vattenflödet i vattendraget. En sådan 
heltäckande granskning av vattendraget har 
inte hittills förutsatts i säkerhetsprogrammen 
för dammar. 
 
Beredskap för klimatförändringar 
 

Vid de tidsbestämda granskningar som 
görs minst vart femte år utreds de föränd-
ringar som inträffat i förhållandena och 
granskas klassificeringen av dammen samt 
riskutredningens aktualitet och behoven av 
att uppdatera kontrollprogrammet och säker-
hetsprogrammet. Detta regelbundna inspek-
tionsförfarande gör det också möjligt att för-
bereda sig på förändrade förhållande när det 
gäller såväl markanvändningen som klimatet. 
Enligt nuvarande praxis har man vid inspek-
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tionerna i första hand koncentrerat sig på för-
ändringar i markanvändningen och på att 
uppdatera dem i riskutredningen. I de revide-
rade bestämmelserna och vid den praktiska 
handledningen borde man betona dammsä-
kerhetsmyndighetens skyldighet att vidarebe-
fordra information till dammägare och säker-
ställa att förändringar i väder- och vattenför-
hållandena och de senaste avbildade flödes-
uppgifterna har beaktats vid bedömningen av 
riskutredningens aktualitet.  

Dammsäkerhetsmyndigheten borde ha 
möjlighet att förutsätta att riskutredningen 
uppdateras i grunden eller att en ny görs med 
jämna mellanrum. I vissa situationer kan det 
också vara motiverat att se över grunderna 
för dammens hydrologiska dimensionering 
när väder- och vattenförhållandena förändras 
till följd av klimatförändringen. 
 
Kompetenskrav 
 

DSL och DSF ställer inga kompetenskrav 
på den som planerar en damm. I anvisningar-
na för dammsäkerhet förutsätts att planering-
en sker under en tillräckligt kompetent och 
erfaren persons ledning och ansvar. Damm-
ägaren ska göra de personer som kontrollerar 
dammen förtrogna med deras uppgifter och 
utbilda sin drifts- och underhållspersonal att 
kontrollera dammens säkerhet. En tillräckligt 
kompetent och erfaren person ska delta i den 
tidsbestämda granskningen. I praktiken har 
det förekommit oklarhet om vilken slags 
sakkunskap som förutsätts av den som förrät-
tar en tidsbestämd granskning. I bilagorna till 
anvisningarna för dammsäkerhet förutsätts av 
den ansvariga projektören av jorddammar ti-
digare erfarenhet av geoteknisk projektering 
och realisering av mycket krävande jordkon-
struktioner och dessutom tillräckligt bred er-
farenhet av projektering av jorddammar som 
överensstämmer med klassen. Också av den 
som planerar betongdammar förutsätts till-
räcklig och för uppgiften lämplig erfarenhet 
och av den som planerar P- och N-dammar 
behörighet som projektör av betongkonstruk-
tioner i konstruktionsklass 1. 

Utbudet på utbildning som ger beredskap 
för att planera och anlägga dammar är dåligt i 
läroinrättningarnas utbildningsprogram, och 
just ingen inriktar sig på området. Också 

inom konsultsektorn blir den personal som är 
insatt i området äldre och utbudet minskar. I 
synnerhet den statsanställda driftspersonalen 
vid dammarna åldras. Miljöförvaltningen har 
åren 2004–2005 ordnat en tvåårig fortbild-
ningskurs om dammsäkerhet och regelbundet 
kallat dammägare och driftspersonal till kur-
ser och överläggningar. De stora dammägar-
na utbildar själva sin personal.  

Det är alltså inte motiverat att ställa upp 
behörighetsvillkor som grundar sig utbild-
ning eftersom det saknas lämplig utbildning. 
Det är inte heller förnuftigt att bedöma kom-
petensen hos projekterarna i dammbranschen 
med sakkunnigjuryer eller motsvarande i en 
situation där det finns bara några konsulter 
som är verksamma på området. Det borde 
dock finnas en möjlighet att förutsätta att den 
som planerar en damm samt den som ansva-
rar för drift, kontroll och inspektioner av 
dammen besitter tillräcklig sakkunskap. Lag-
stiftningen borde också göra det möjligt att 
t.ex. utbilda dammens drifts- och kontroll-
personal och att verifiera deras kunskaper 
genom prov, om dammägarna, branschorga-
nisationerna och miljöförvaltningen kommer 
fram till att utveckla en sådan praxis.  
 
Ansvar i farliga situationer 
 

När en störning uppstår vid en damm bär 
den regionala miljöcentralen ansvaret för å 
ena sidan övervakningen av dammsäkerheten 
och å andra sidan tillsynen över att vattenla-
gen iakttas och den allmänna kontrollen över 
vattensituationen samt i vissa fall även för 
styrningen av avtappningarna i vattendraget. 
Dessa roller tillkommer i allmänhet olika 
personer och ofta även olika miljöcentraler. 
Ansvaret och rättigheterna i anslutning till 
räddningsverksamheten när en farlig situa-
tion hotar tillkommer åter räddningsväsendet. 
I farliga situationer som berör vattendrag, 
t.ex. vid översvämningar har räddningsvä-
sendet inte tillräcklig expertkompetens.  

Exempelvis under översvämningen till 
följd av störtregnen sommaren 2004 blev 
man tvungen att genomföra avtappningar 
som avvek från tillståndsvillkoren vid Marie-
fors damm i Tusby. Ansvarsfördelningen 
mellan räddningsmyndigheten, dammsäker-
hetsmyndigheten och den regionala miljöcen-
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tralen var oklar åtminstone för den driftsper-
sonal som ansvarade för driften av dammen. 
I den omfattande översvämningssituationen 
kunde en företrädare för räddningsväsendet 
inte hela tiden vara på plats vid dammen. 
Man blev dock tvungen att använda dammen 
på ett sätt som avvek från tillståndsvillkoren 
så att man balanserade mellan risken för 
dammbrott och undvikande av skador ned-
ströms. I de senaste årens översvämningssi-
tuationer, där räddningsväsendet har inrättat 
en ledningsgrupp och kallat den regionala 
miljöcentralen till gruppen, har hanteringen 
av situationen åter fungerat väl. I farliga situ-
ationer borde ansvarsfördelningen vara klar. 
Att det övergripande ansvaret för hanteringen 
av situationen överförts på räddningsväsen-
det borde konstateras så att det kommer till 
samtliga parters kännedom. 
 
Säker drift av dammar 
 

Dammägaren bör garantera en säker drift 
av dammen. Detta förutsätter beredskap för 
störningar t.ex. med reservlyftsystem för 
dammluckorna. Dammens driftspersonal 
måste kunna tolka tillsynsuppgifterna kor-
rekt, känna till förhållandena vid dammen, 
driftsrutinerna och riskfaktorer samt veta hur 
de ska agera vid störningar. Så bör det vara 
även vid fjärrstyrda dammar, vilkas driftsper-
sonal kan befinna sig hundratals kilometer 
från dammen. 

Merparten av de stora dammarna omfattas 
av fortlöpande fjärrövervakning. Den ökande 
fjärrstyrningen av dammar kan medföra nya 
risker med tanke på säkerheten. Det måste 
säkerställas att även fjärrstyrningssystemet 
fungerar och man måste ha beredskap för 
störningar i det. En risk för dammsäkerheten 
kan också bestå i att driftspersonalen inte 
hinner tillräckligt fort till dammen vid stör-
ningar i fjärrstyrningen. Dammsäkerhets-
myndigheten borde också ha möjlighet att 
förutsätta att dammägaren ordnar beredskap 
för drift av dammen inom den tid som krävs 
för att undvika skaderisker. 

En faktor i anslutning till driften av dam-
mar som också har krävt dödsoffer är de även 
i normala fall farliga avtappningarna från 
dammar i vattendrag. För närvarande finns 
det ingen skyldighet att varna för avtapp-

ningar. För att säkra en trygg avtappning kan 
det vara nödvändigt att både upp- och ned-
ströms om dammen placera ut varningsskyl-
tar eller förbjuda tillträde till området. Det 
kan också vara nödvändigt att säkerställa att 
det inte finns några personer i området eller 
att varna för avtappningar med ljudsignaler. 
Det kan också vara nödvändigt att vidta åt-
gärder för att förhindra skadegörelse eller 
ofog. 

Med stöd av dammsäkerhetsbestämmelser-
na borde ovan beskrivna säkerhetsarrange-
mang kunna förutsättas, om de är nödvändiga 
på grund av den fara som dammen medför, 
trots att de till sin natur närmast hör till rädd-
ningsväsendets område. Dammens ägare 
borde också tillställa dammsäkerhetsmyn-
digheten en aktuell beskrivning av säkerhets-
arrangemangen. 
 
Tillsyn och myndighetssamarbete 
 

Eftersom många etablerade dammsäker-
hetsrutiner som upplevts som bra baserar sig 
på anvisningarna för dammsäkerhet och för-
faranden som utformats i praktiken, grundat 
sig iakttagandet av dem på många ställen i 
sista hand på frivillighet. I avsaknad av ett 
klart bemyndigande förfogar dammsäker-
hetsmyndigheten inte nödvändigtvis över 
några metoder att övertala en motsträvig 
dammägare till dammsäkerhetsverksamhet, 
exempelvis att utarbeta handlingar. Sålunda 
har myndigheten inte heller några lämpliga 
metoder att ingripa i problem som iakttagits i 
praktiken vid dammägarens kontroll av 
dammen och årsgranskningarna eller i brister 
i dokumenteringen. Det vore nödvändigt att 
förtydliga dammägarens på lag grundade an-
svar med tanke på såväl tillsynsåtgärdernas 
effektivitet som dammägarens rättsskydd. 

Också bristerna i informationen har betrak-
tats som ett allmänt problem med tanke på 
tillsynen. Dammsäkerhetsmyndigheten får 
inte tillräckligt med information om stör-
ningar eller om ändringar vid dammen som 
är av betydelse för dammsäkerheten, t.ex. re-
parationsåtgärder eller övergång till fjärrstyr-
ning mellan de tidsbestämda granskningarna. 
Tillsynen har också försvårats av att uppgif-
terna i dammsäkerhetsmapparna inte har hål-
lits ajour. Ofta uppdateras inte ens kontakt-
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uppgifterna mellan de tidsbestämda gransk-
ningarna.  

Det kan också förekomma problem i in-
formationen mellan och inom förvaltnings-
områdena. Dammsäkerhetsmyndigheten får 
inte alltid i ett tillräckligt tidigt skede infor-
mation om ansökningar som behandlas vid 
miljötillståndsverket och som är förenade el-
ler kan vara förenade med dammsäkerhets-
aspekter. Dammsäkerhetsmyndigheten får 
inte heller på förhand information om byg-
gande på eller planer som görs upp för en 
damms eventuella skadeområde.  

Också begreppen i anslutning till säker-
hetsprogram och räddningsplaner har orsakat 
förvirring. Räddningsmyndigheten bör göra 
upp en plan för organiseringen av räddnings-
verksamheten som en del av det säkerhets-
program som dammägaren göra upp för en P-
damm. Räddningsmyndigheten har dock inte 
alltid ansett att det behövs en dylik separat 
plan.  
 
Tillsyn över säkerheten vid gruvdammar 
 

Bestämmelserna om dammsäkerhet vid 
gruvdammar i gruvlagen och i de bestämmel-
ser och föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den är rätt bristfälliga. Därför har man ve-
lat säkerställa dammsäkerheten vid gruv-
dammar genom att i tillämpliga delar iaktta 
DSL och DSF samt anvisningarna för damm-
säkerhet. Ett mål med revisionen av gruvla-
gen är att anpassa lagstiftningen om gruvdrift 
till den övriga gällande lagstiftningen samt 
att på så sätt undvika överlappande reglering 
och onödig separat reglering. Det skulle 
överstämma med detta mål att ordna re-
gleringen av dammar ovan jord som hör till 
gruvdrift i dammsäkerhetslagen. Däremot 
vore det ändamålsenligt att fortfarande ta in 
nödvändiga bestämmelser om säkerheten vid 
dammar under jord i gruvlagstiftningen. För 
att garantera en enhetlig praxis vid tillsynen 
över dammsäkerhetslagstiftningen och för att 
allokera resurserna effektivt är det motiverat 
att tillsynen över gruvdammar som omfattas 
av dammsäkerhetslagstiftningens tillämp-
ningsområde ankommer på dammsäkerhets-
myndigheten, vilket också har föreslagits i 
mellanrapporten från arbetsgruppen för revi-
dering av gruvlagen. 

Antalet nya gruvprojekt ökar stort i Fin-
land. För närvarande är sex ansökningar om 
miljöstillstånd som gäller gruvprojekt an-
hängiga vid miljötillståndsverken. Antalet 
ansökningar som gäller nya gruvområden har 
ökat klart under de tre senaste åren. Malm-
ledningen är på toppnivå, nya gruvor öppnas, 
anläggs och planeras. Om de pågående pro-
jekten realiseras betyder det att den mängd 
material som bryts i metallgruvorna mång-
dubblas. Ett gruvprojekt som realiseras kan 
omfatta flera gruvdammar och avfallsdam-
mar. De kraftigt tillväxten i branschen med-
för omfattande utvecklings- och resursbehov 
när det gäller tillsynen över dammsäkerheten 
vid gruvdammar. 
 
Kanaler 
 

Sjöfartsverkets starka ställning inom un-
derhållet av och tillsynen över kanalerna var 
i tiden en orsak till att kanalerna ställdes 
utanför dammsäkerhetslagens tillämpnings-
område. Sjöfartsverket svarar fortfarande för 
skötseln av de flesta kanaler samt övervakar 
säkerheten vid dem. Också kanalernas drifts-
personal är anställd av Sjöfartsverket. Trots 
att det inte föreskrivs särskilt om tillsynen 
över säkerheten vid kanaler förutsätts sådan 
av vattenlagen och de allmänna bestämmel-
serna om tjänsteansvar. Bestämmelser om 
förvaltningen av kanaler ingår i förordningen 
om Sjöfartsverket och dessutom har Sjöfarts-
verket tekniska föreskrifter. När man dessut-
om beaktar att den regionala miljöcentralen 
ansvarar för tillsynen enligt vattenlagen över 
kanaler, är det inte med beaktande av damm-
säkerhetsaspekter nödvändigt att låta kanaler 
omfattas av dammsäkerhetslagstiftningens 
tillämpningsområde i större omfattning än 
för närvarande. 

Ungefär 80 % av kanalerna är fjärrstyrda 
eller fungerar enligt självbetjäningsprincipen 
och de står under fortlöpande kameraöver-
vakning. Kanalernas skick och säkerhet 
granskas minst en gång om året genom att 
slusskonstruktionerna granskas okulärt. För 
samtliga kanaler har det utarbetats säkerhets-
planer där det gjorts en bedömning av vad 
som sker om vardera slussporten ger efter. 
Planerna omfattar en beräkning av vattenfö-
ringen i kanalen i den situation som beskrivs 
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ovan, en bedömning av flodvågens omfatt-
ning samt åtgärder för att avhjälpa situatio-
nen. Planerna har utarbetats på 1990-talet 
och inget förfarande för uppdatering har fast-
ställts. Kontakt med räddningsmyndigheterna 
har dock ordnats bl.a. genom övningar och 
normalt myndighetssamarbete.  
 
Ersättning för skador som förorsakas av 
dammolyckor 
 

De nuvarande reglerna om ersättning för 
dammolyckor är rätt heltäckande. Dammäga-
rens ansvar för att ersätta skador som orsakas 
av dammolyckor är omfattande. Mest pro-
blem kan i praktiken uppstå i sådana situa-
tioner där dammägaren på grund av insolvens 
inte kan svara för ersättandet av de skador 
som ankommer på dammägarens ansvar. 

Det finns inga extra uppgifter tillgängliga 
om hur stora skador dammolyckor kan föror-
saka penningmässigt och hur dessa skador 
fördelar sig mellan olika slags dammägare. 
Skadorna på fast egendom kan dock i värsta 
fall uppgå till tiotals miljoner euro eller mera.  

Största delen av P-dammarna ägs dock av 
staten eller företag med tillräckligt stor bär-
kraft i förhållande till eventuella skador. 

Eventuella problem hänför sig i första hand 
till små dammar som medför jämförelsevis 
liten risk. För att avhjälpa situationen är det 
inte ändamålsenligt att i dammsäkerhets- el-
ler annan lagstiftning föreskriva att skador 
som förorsakas av dammolyckor ska ersättas 
genom försäkringar. Det är snarare fråga om 
att dammägarna ska vara medvetna om den 
risk som en damm medför också till den del 
som dammen kan förorsaka utomstående 
skador som dammägaren måste ersätta. På så 
sätt hänför sig saken bl.a. till riskutredningen 
där det utreds vilken skaderisk dammen med-
för för människor, egendom och miljön. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning  

Förslaget syftar till större tydlighet och 
konsekvens i dammsäkerhetsbestämmelserna 
och till att få regleringen att överensstämma 

med rådande dammsäkerhetspraxis, vilken 
delvis utvecklats utan stöd i lagstiftningen. 
Samtidigt preciseras och kompletteras be-
stämmelserna till de delar de befunnits vara 
bristfälliga eller problematiska. I propositio-
nen har beaktats de ändringsbehov som följer 
av att dammarna blir äldre samt av föränd-
ringarna i väder- och vattenförhållandena. 

Det primära syftet är att trygga säkerheten 
vid dammar såväl när de anläggs som när de 
används. Detta främjas också av att ansvars-
fördelningen klargörs dels mellan damm-
ägarna och myndigheterna, dels mellan de 
olika myndigheter som ansvarar för damm-
säkerhetsuppgifter. Förtydligandet av re-
gleringen gäller såväl dammsäkerhetslag-
stiftningens förhållande till annan lagstiftning 
som förhållandet mellan lagen, förordningen 
och anvisningarna. Särskild uppmärksamhet 
har fästs vid dammsäkerhetsbestämmelserna 
i relation till vattenlagstiftningen, räddnings-
lagstiftningen, gruvlagstiftningen, miljö-
skyddslagstiftningen samt markanvändnings- 
och bygglagstiftningen. När det gäller 
dammsäkerhetslagstiftningen som helhet har 
syftet varit att precisera uppgiftsfördelningen 
mellan de olika författningsnivåerna. Här har 
kraven enligt Finlands grundlag (731/1999) 
beaktats på så sätt att frågor som förutsätter 
reglering på lagnivå eller förordningsnivå fö-
reslås bli lyfta från de nuvarande anvisning-
arna för dammsäkerhet till författningsnivå. 
 
3.2 Alternativ 

För att målen med propositionen ska nås 
förutsätts ny reglering. Att uppgiftsfördel-
ningen mellan olika författningsnivåer preci-
seras med beaktande av grundlagens krav be-
tyder i praktiken att grundläggande bestäm-
melser om dammägarens ansvar och skyldig-
heter skrivs in i lagen. Detta kan göras an-
tingen genom att den nuvarande DSL ändras 
eller genom att det stiftas en helt ny lag. Fö-
retas de nödvändiga ändringarna i den nuva-
rande DSL skulle det förutsätta att nästan alla 
paragrafen i lagen ändras och dessutom att 
ett flertal helt nya paragrafer fogas till den. 
Slutresultatet skulle oundvikligen vara en 
svårtydd författning. Det vore klarare att er-
sätta den nuvarande lagen med en ny lag med 
konsekvent struktur och innehåll.  
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3.3 De viktigaste förslagen 

I propositionen föreslås att det stiftas en 
helt ny dammsäkerhetslag, som ska ersätta 
den gällande DSL från 1984. Med stöd av 
den nya dammsäkerhetslagen utfärdas också 
en förordning av jord- och skogsbruksmini-
steriet. När lagen och förordningen ändras på 
det sätt som föreslås i propositionen förut-
sätts att också anvisningarna för dammsäker-
het förnyas.  

Liksom den nuvarande lagen ska den nya 
dammsäkerhetslag som föreslås vara en spe-
ciallag om planering, anläggande, drift och 
underhåll av dammar, i vilken det som kom-
plettering till annan lagstiftning som är till-
lämplig på dammar ska finnas samlade be-
stämmelser om frågor som hänför sig till 
dammsäkerhet. Också när det gäller tillämp-
ningsområdet motsvarar den nya lagen i stort 
sett den gällande lagen. Lagen ska fortfaran-
de omfatta samtliga dammar i vattendrag.  

Det föreslås att man frångår den höjdgräns 
på tre meter som föreskrivs i den nuvarande 
lagen. Detta medför inte någon större föränd-
ring i praktiken, eftersom bestämmelserna i 
den nya lagen tillämpas stegvis beroende på 
den fara dammen medför. Därmed ställer la-
gen knappt några krav alls på dammar som är 
lägre än tre meter, så länge de inte medför 
fara. Detta motsvarar i stor utsträckning den 
nuvarande lagen, som också tillämpas på små 
dammar när dessa medför fara. 

Definitionen av en damm föreslås liksom i 
den nuvarande lagen omfatta översväm-
ningsvallar och dämmande kanalkonstruktio-
ner. Därmed gäller lagen också översväm-
ningsvallar, vilket för tydlighetens skull ut-
tryckligen nämns i lagen. Också avfallsdam-
mar ska på samma sätt som hittills höra till 
lagens tillämpningsområde. Däremot ska 
slusskonstruktioner i kanaler inte omfattas av 
tillämpningsområdet, liksom inte heller i den 
nuvarande lagen. 

Till skillnad från den nuvarande lagen före-
slås den nya lagens tillämpningsområde bli 
utvidgat till att omfatta gruvdammar ovan 
jord. Reglerna om gruvsäkerhet ska fortfa-
rande grunda sig på gruvlagen. Ändringen 
kommer inte att ställa några betydande, ytter-
ligare krav på gruvdammar, eftersom anvis-
ningarna för dammsäkerhet redan för närva-

rande i tillämpliga delar iakttagits vid gruv-
dammar. Kraven på gruvsäkerhet enligt gruv-
lagstiftningen förblir i kraft. Den största 
praktiska konsekvensen är att gruvdammar 
ovan jord övergår från att övervakas av Sä-
kerhetsteknikcentralen till att omfattas av den 
regionala miljöcentralens tillsynsbefogenhe-
ter. 

Tillsynsmyndighet enligt den nya dammsä-
kerhetslagen är den regionala miljöcentralen, 
som i lagen kallas dammsäkerhetsmyndighet. 
Avsikten är att dammsäkerhetsuppgifterna på 
samma sätt som nu ska skötas vid några av 
de regionala miljöcentralerna. För att effekti-
vera tillsynen kompletteras de sedvanliga 
förvaltningstvångsmedel dammsäkerhets-
myndigheten förfogar över med en möjlighet 
att meddela dammägaren förelägganden i 
frågor som är viktiga med tanke på dammsä-
kerheten. 

Inte heller den nya lagen omfattar något 
tillståndsförfarande i samband med anläg-
gandet av dammar, utan bestämmelser om 
anläggande av dammar kommer också i fort-
sättningen att ingå i andra lagar, främst i vat-
tenlagen och i fråga om avfallsdammar i mil-
jöskyddslagen. Dammsäkerhetskraven enligt 
den nya lagen beaktas emellertid i tillstånds-
förfarandet enligt dessa lagar. Detta säker-
ställs genom ett förfarande med utlåtande, 
om vilket ska föreskrivas i lag.  

Markanvändnings- och bygglagens tillämp-
lighet när det gäller anläggandet av dammar 
samt beaktandet av dammanläggningar vid 
planläggningen ska också i fortsättningen 
avgöras med utgångspunkt i markanvänd-
nings- och bygglagens egna bestämmelser.  

Bestämmelser om räddningsverksamhet 
och planering i anslutning därtill finns i 
räddningslagen. Därmed kommer bestäm-
melserna om dammolyckor i den nya lagen 
att begränsa sig till informationsutbyte och 
skyldigheter att delta i räddningsverksamhet 
enligt räddningslagen. Lagen ska dock om-
fatta en allmän bestämmelse om skyldighet 
att förebygga olyckor, och en bestämmelse 
om skyldighet att informera dammsäker-
hetsmyndigheten om avvikande situationer 
med tanke på dammsäkerheten. 

I dammsäkerhetslagen föreslås också be-
stämmelser om ett datasystem som upprätt-
hålls av miljöförvaltningen, i vilket registre-
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ras uppgifter om samtliga dammar som hör 
till tillämpningsområdet för dammsäkerhets-
lagen. Datasystemet ska bl.a. innehålla 
grundläggande uppgifter om dammarna samt 
uppgifter om dammklasserna och godkän-
nande av övriga handlingar samt om inspek-
tionsbesök. Uppdaterade utskrifter ur syste-
met ska i fortsättningen utgöra dammsäker-
hetsmappen.  

Avsikten är att den nya dammsäkerhetsla-
gen förutom på nya dammar ska tillämpas på 
samtliga befintliga dammar. I övergångsbe-
stämmelserna föreskrivs hur övergången till 
systemet enligt den nya lagen ska ske i prak-
tiken. Avsikten är bl.a. att inplaceringen av 
de dammar som anlagts före den nya lagens 
ikraftträdande i de klasser som föreskrivs i 
den nya lagen ska fastställas genom beslut av 
jord- och skogsbruksministeriet. 

Avsikten är också att den nya lagen ska er-
bjuda goda förutsättningar att anpassa 
dammsäkerheten till förändringar i markan-
vändningen samt väder- och vattenförhållan-
dena. Dammsäkerhetsmyndighetens utlåtan-
de om tillståndsansökningar i anslutning till 
anläggande av eller ändringsarbeten på en 
damm ska bli lagstadgat. Dammsäkerhets-
myndighetens befogenheter att vid en åter-
kommande inspektion eller vid behov förut-
sätta uppdatering av riskutredningen för 
dammen, översyn av den hydrologiska di-
mensioneringen och grundlig bedömning av 
dammkonstruktionen förbättras. Också risk-
utredningens innehåll utvecklas så att man 
bättre beaktar ändringar i förhållandena och 
samverkan av brott på t.ex. dammar som är 
belägna efter varandra i samma vattendrag, 
dvs. den s.k. dominoeffekten. Lagen beaktar 
också att dammarna blir äldre genom att 
samma krav ställs på grundliga reparationer 
som på anläggande av en ny damm samt ge-
nom att det förutsätts att dammägaren vid 
behov utreder dammens skick grundligt. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Lagförslaget bedöms inte ha några konse-
kvenser för statsfinanserna. Tillsynen över 
dammsäkerheten enligt propositionen sköts 
vid de regionala miljöcentralerna även med 

stöd av den nuvarande lagstiftningen. Lag-
förslaget utökar inte i någon betydande mån 
uppgifterna för de regionala miljöcentraler 
som är dammsäkerhetsmyndighet. Den extra 
arbetsbörda som de myndighetsbeslut som 
avses i lagförslaget medför antas bli rätt liten.  

När man beaktar den totala ekonomiska be-
tydelsen av förbättrad dammsäkerhet bör 
man lägga märke till att de kostnader som 
olyckor förorsakar kan förebyggas.  Det gag-
nar såväl samhället som statsfinanserna att 
risken för dammolyckor förblir liten. Eventu-
ella dammolyckor kan förorsaka personska-
dor, skador på byggnadsbeståndet, väg- och 
teleförbindelser samt fara för människors 
hälsa och miljön. Exempelvis den direkta 
skadan av ett brott på Finlands högsta damm, 
Porttipahta kraftverksdamm, för tredje parts 
fasta egendom har uppskattats till 190 miljo-
ner euro. Dammolyckor kan också förorsaka 
energiekonomiska förluster, produktionsför-
luster samt förstörda naturvärden.  

Tillsynen över dammsäkerheten är av bety-
delse för statsfinanserna också i det avseen-
det att staten innehar en betydande del av 
dammarna i Finland. För säkerheten vid des-
sa dammar ansvarar staten, som också kan bli 
ersättningsansvarig för skador till följd av 
dammolyckor vid dessa dammar. 

Lagförslaget har inga direkta kommunal-
ekonomiska konsekvenser. De kommunala 
myndigheterna har inga uppgifter enligt den 
nuvarande eller föreslagna dammsäkerhets-
lagen. Inte heller räddningsmyndighetens 
uppgifter ökar enligt lagförslaget, eftersom 
lagförslaget endast klarlägger de uppgifter 
som redan nu ankommer på räddningsmyn-
digheten. 

Sedvanliga utvecklings- och underhålls-
kostnader förorsakas av det föreslagna data-
systemet, i vilket registreras uppgifter om 
alla dammar som hör till dammsäkerhetsla-
gens tillämpningsområde. Datasystemet ut-
vecklas och upprätthålls inom miljöförvalt-
ningen. Datasystemet utvecklas genom att 
det befintliga PATO-datasystemet utnyttjas. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna  

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för organisationen eller personalen. 
Lagförslaget ändrar inte myndighetsuppgif-
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terna i anslutning till dammsäkerheten annat 
än för gruvdammarnas del. Tillsynsmyndig-
het är på nuvarande sätt den regionala miljö-
centralen, som i dammsäkerhetsfrågor styrs 
av jord- och skogsbruksministeriet. Avsikten 
är att tillsynsuppgifterna i anslutning till 
dammsäkerheten ska skötas centraliserat vid 
några regionala miljöcentraler. 

Den överföring av tillsynen över dammsä-
kerheten vid gruvdammar ovan jord från Sä-
kerhetsteknikcentralen inom arbets- och när-
ingsministeriets förvaltningsområde till de 
regionala miljöcentralerna inom miljömini-
steriets förvaltningsområde som föreslås i 
propositionen motsvarar en arbetsmängd om 
uppskattningsvis ungefär ett årsverke. Över-
föringen ökar inte myndigheternas arbets-
mängd eller antalet myndigheter som över-
vakar gruvorna, eftersom de regionala miljö-
centralerna redan nu övervakar att miljö-
skyddslagen och vattenlagen iakttas även vid 
gruvor. Centraliseringen av skötseln av upp-
gifterna effektiverar resursanvändningen. 
Den arbetsmängd som tillsynen över gruv-
dammar kräver kan dock öka i fortsättningen 
när gruvdriften växer. 
 
 
4.3 Miljökonsekvenser 

Propositionen antas inte ha några direkta 
miljökonsekvenser. Lagförslaget ändrar inte 
uppgiftsfördelningen mellan de olika lagarna 
när det gäller reglerna om anläggandet av 
dammar, med undantag för reglerna om 
gruvdammar ovan jord. Sålunda ska beak-
tandet av miljösynpunkter vid anläggandet av 
dammar fortfarande i huvudsak basera sig på 
tillståndsförfaranden enligt vattenlagen, mil-
jöskyddslagen och markanvändnings- och 
bygglagen. Via hänvisningar i dessa lagar 
ska även kraven i naturvårdslagen 
(1096/1996) iakttas. Enligt 6 § i statsrådets 
förordning om miljökonsekvensbedömning 
(713/2006) förutsätter anläggandet av P-
dammar också förfarande för bedömning av 
miljökonsekvenser. 

Propositionens mål att förbättra dammsä-
kerheten minskar också de risker som dam-

mar medför för miljön och naturen i olycks-
situationer. Genom lagförslaget förbättras 
medvetenheten om sådana risker genom det 
förutsätts att den riskutredning som görs för 
dammar av klass 1 också omfattar den fara 
som dammen medför för miljön enligt vad 
som utretts i andra handlingar som gäller 
projektet. 
 
4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Lagförslaget bedöms inte ha några bety-
dande sociala konsekvenser. Lagförslagets 
mål är att förbättra medvetenheten om kon-
sekvenserna av eventuella dammolyckor 
samt förbättra informationen. På områden 
nedströms om dammarna borde medvetenhe-
ten om risken för en dammolycka främja be-
redskapsåtgärder, t.ex. kännedomen om 
räddningsvägar. Medvetenheten om risken 
för en dammolycka förbättrar planeringen av 
markanvändningen på området för en flod-
våg till följd av ett dammbrott så att på dessa 
områden inte placeras svårevakuerade objekt 
eller lager för miljöfarliga ämnen.  

Lagförslagets konsekvenser för sysselsätt-
ningen bedöms vara små. Syftet med lagför-
slaget är att lyfta upp dammsäkerhetsverk-
samhet som överensstämmer med nuvarande 
praxis på författningsnivå. Detta kan i vissa 
fall öka kontroll- och inspektionsverksamhe-
ten samt behovet av konsultutredningar. 
Noggrannare utredningar av dammarnas 
skick kan också göra att mera arbeten be-
ställs av konsulter. Den dammsäkerhetsprax-
is som föreslås i lagen kan avslöja repara-
tionsbehov hos dammarna, men att de grund-
liga reparationerna av dammar ökar beror i 
första hand på att dammbeståndet blir äldre. 

Lagförslaget bedöms inte ha några bety-
dande konsekvenser för regionutvecklingen. 
Genom den nya dammsäkerhetslagen säker-
ställs regelbunden kontroll- och inspektions-
verksamhet vid dammarna samt nödvändiga 
underhållsåtgärder på dammarna i Finland, 
av vilka en stor del är belägna i norra och 
västra Finland. 

Lagförslaget bedöms inte ha några konse-
kvenser för könens ställning. 
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5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Propositionen baserar sig på tillgängliga ut-
redningar, undersökningar, förfrågningar och 
expertutlåtanden om saken samt på interna-
tionell praxis. Regeringens proposition har 
beretts som tjänsteuppdrag vid jord- och 
skogsbruksministeriet utgående från förslaget 
från den dammsäkerhetsarbetsgrupp som 
jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 
16 september 2005. Arbetsgruppens slutrap-
port (jord- och skogsbruksministeriet, arbets-
gruppspromemoria 2007:3) var enhällig. I 
slutrapporten ingick ett förslag till ny damm-
säkerhetslag. Lagförslagets bestämmelser om 
räddningsverksamhet och verksamhet i 
olyckssituationer har beretts i samarbete med 
inrikesministeriets räddningsavdelning. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Jord- och skogsbruksministeriet beredde 
justitieministeriet, inrikesministeriet, för-
svarsministeriet, finansministeriet, kommu-
nikationsministeriet, handels- och industri-
ministeriet, miljöministeriet, de regionala 
räddningsverken, de regionala miljöcentra-
lerna, länsstyrelserna, Sjöfartsverket, Forst-
styrelsen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitu-
tet, Finlands miljöcentral och Säkerhetstek-
nikcentralen samt Tekniska högskolans av-
delning för byggnads- och miljöteknik, Nöd-
centralsverket och Finlands kommunförbund 
möjlighet att avge utlåtande om dammsäker-
hetsarbetsgruppens betänkande. Dessutom 
bereddes centrala näringslivssammanslut-
ningar och -företag med anslutning till 
dammsäkerheten möjlighet att avge utlåtan-
de. 

I de 40 utlåtanden som gavs ansågs refor-
men överlag vara motiverad för att ajourföra 
regleringen och med tanke på författningsni-
vån. De anmärkningar som framfördes i utlå-
tandena gällde detaljer i lagförslaget och de 
har beaktats vid beredningen av propositio-
nen. 

Kalvannaisteollisuusyhdistys ry ansåg i sitt 
utlåtande att det inte är motiverat att överföra 

tillsynsbefogenheten när det gäller gruv-
dammar ovan jord, utan myndighetstillsynen 
i anslutning till gruvdammar borde skötas i 
samband med tillsynen över gruvdriften. I 
övrigt motsatte man sig inte i utlåtandena att 
gruvdammar börjar omfattas av dammsäker-
hetslagen i enlighet med propositionen. Han-
dels- och industriministeriet och Säkerhets-
teknikcentralen understödde dock i sina utlå-
tanden att dammsäkerhetslagstiftningens till-
lämpningsområde utvidgas till gruvdammar 
och att tillsynen över säkerheten vid gruv-
dammar överförs till dammsäkerhetsmyndig-
heten.  
 
6  Andra omständigheter  som in-

verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

En totalrevision pågår av vattenlagen, som 
i huvudsak ligger till grund för tillståndsplik-
ten för dammar i vattendrag. Revisionen och 
utkastet till ny vattenlag har beaktats i propo-
sitionen. Avsikten är att den föreslagna 
dammsäkerhetslagen beaktas i den nya vat-
tenlagen och den förordning som utfärdas 
med stöd av den. Den gällande vattenlagen 
behöver sålunda inte i detta skede ändras på 
grund av propositionen. 

Avsikten är att dammsäkerhetsmyndighe-
ten ska fungera som tillsynsmyndighet enligt 
den nya lagen i ärenden enligt dammsäker-
hetslagen. På så sätt kan dammsäkerhets-
myndigheten övervaka att även de dammsä-
kerhetsaspekter som anges i vattenhushåll-
ningstillståndet beaktas. Dammsäkerhets-
myndigheten kan också vid behov ta upp en 
översyn av ett tillstånd enligt vattenlagen, om 
det vid tillsynen över dammsäkerheten väcks 
misstanke om att t.ex. den avtappningskapa-
citet som fastställts för dammen i vattenhus-
hållningstillståndet inte är tillräcklig eller om 
andra omständigheter som föreskrivs genom 
dammsäkerhetslagen. 

Propositionen är en del av en mera omfat-
tande helhet, med vilken syftet är att förbättra 
beredskapen för förändringar i vädret och 
vattenförhållandena, i synnerhet de allt van-
ligare extrema fenomenen och på så sätt 
främja anpassningen till klimatförändringen. 
Andra pågående lagstiftningsprojekt som 
hänför sig till samma helhet är reformen av 
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systemet med ersättning för översvämnings-
skador samt genomförandet av EU:s över-
svämningsdirektiv.  

I propositionen har beaktats de ändringar i 
lagstiftningen som hänför sig till genomfö-
randet av direktivet om utvinningsavfall lik-
som det pågående genomförandet av miljö-

ansvarsdirektivet. Propositionen har samord-
nats med målen för den totalrevision av gruv-
lagstiftningen som bereds vid arbets- och 
näringsministeriet. Avsikten är att vid behov 
se till att nödvändiga hänvisningar till damm-
säkerhetslagen tas in i den gruvlag som är 
under beredning. 

 



 RP 214/2008 rd  
  

 

39

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Dammsäkerhetslag 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Syfte. I paragrafen fastställs lagens 
allmänna syfte. Verksamhet enligt lagen syf-
tar till att garantera säkerheten i varje skede 
av en damms livscykel, dvs. i samband med 
anläggandet, underhållet och driften, samt till 
att minska den skaderisk som dammar med-
för. I de materiella lagbestämmelserna före-
skrivs hur dammsäkerhet som motsvarar syf-
tet ska garanteras och vilka de olika aktörer-
nas skyldigheter är i detta arbete. 

Bestämmelser om allmänna krav på anläg-
gande, underhåll och drift av dammar finns 
beroende på dammens användningsändamål i 
första hand i vattenlagen, miljöskyddslagen 
eller gruvlagen. Även om den skaderisk som 
dammar medför beaktas vid sidan av andra 
aspekter vid inspektioner enligt dessa lagar, 
är det nödvändigt att i en speciallag utfärda 
separata bestämmelser om omständigheter 
som är centrala med tanke på dammsäkerhe-
ten. 

2 §. Tillämpningsområde. I 1 mom. före-
slås bestämmelser om lagens allmänna till-
lämpningsområde. Tillämpningsområdet om-
fattar samtliga dammar jämte därtill hörande 
konstruktioner och anordningar och har där-
med nära koppling till definitionen av damm 
enligt 4 § 1 punkten. Konstruktioner och an-
ordningar som hör till dammar kan vara ex-
empelvis regleringsluckor och utrustning för 
fjärrövervakning vid vattenkraftverk. Lagen 
ska tillämpas på samtliga dammar oberoende 
av vilket material som använts vid anläggan-
det, hur dammen byggts och vilket ämne som 
uppdäms.  

Tillämpningsområdet föreslås bli bredare 
än i den gällande lagen. I 3 § 1 mom. i 
dammsäkerhetslagen ställs för närvarande 
utanför lagens tillämpningsområde för det 
första dammar som är lägre än tre meter och 
som i en olyckssituation inte medför uppen-
bar fara för människoliv eller uppenbar sani-
tär fara eller uppenbar betydande fara för 
miljön eller egendom. Begränsningen på tre 

meter föreslås bli slopad och de krav som la-
gen ställer på dammägaren graderas enligt 
den skaderisk dammen kan medföra. Därmed 
ändras i praktiken inte kraven i fråga om 
dammar som dammsäkerhetsmyndigheten 
anser att inte medför någon fara. 

I 2 mom. jämställs översvämningsvallar 
med dammar, så lagens bestämmelser ska 
tillämpas även på dem. En översvämnings-
vall fungerar som damm endast när vatten-
ståndet är högre än normalt, dvs. vid en över-
svämning. I allmänhet är översvämningsval-
lar sådana konstruktioner som inte kan anses 
medföra sådan fara som avses i lagen. Med 
avseende på en eventuell skaderisk och åt-
gärder som behövs för att bekämpa den har 
översvämningsvallar emellertid redan för 
närvarande ansetts omfattas av bestämmel-
serna om dammsäkerhet. Skaderisken ska när 
det gäller såväl översvämningsvallar som 
dammar granskas från fall till fall. Också val-
lar som anlagts för andra ändamål, t.ex. torr-
läggning av jord, kan med tiden när markan-
vändningen förändras i praktiken bli en över-
svämningsvall. Det är ändå inte nödvändigt 
att använda samma principer vid dimensione-
ringen av översvämningsvallar som vid di-
mensioneringen av dammar i vattendrag. 

Med avvikelse från den gällande dammsä-
kerhetslagen ska också gruvdammar höra till 
lagens tillämpningsområde. Dammsäkerhets-
lagens tillämpningsanvisningar har redan i 
pratiken tillämpats på gruvdammar, men till-
synen över säkerheten vid gruvdammar har 
som ett led i den allmänna tillsynen över 
gruvsäkerheten ankommit på Säkerhetstek-
nikcentralen. 

På samma sätt som i den nuvarande damm-
säkerhetslagen ställs slusskonstruktioner i 
kanaler utanför lagens tillämpningsområde i 
3 mom., eftersom slussar till sin konstruktion 
inte helt kan jämföras med dammkonstruk-
tioner. Jorddammskonstruktioner i anslutning 
till slusskanaler kan däremot fortfarande höra 
till lagens tillämpningsområde. När det gäller 
dem bör man från fall till fall granska om de-
finitionen av damm och lagens övriga be-
stämmelser är tillämpliga på det sätt som 
närmare föreskrivs i 35 § i samband med 
övergångsbestämmelserna. 
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3 §. Förhållande till annan lagstiftning. I 
paragrafen föreslås bestämmelser om förhål-
landet mellan dammsäkerhetslagen och an-
nan lagstiftning som avser anläggande och 
drift av dammar samt räddningsverksamhet. 
Dammsäkerhetslagen är teknisk speciallag-
stiftning som gäller vissa konstruktioner, och 
den åsidosätter inte tillämpningen av de all-
männa bestämmelserna om användning av 
naturresurser och om miljöskydd.  

Anläggandet av en damm kräver i allmän-
het tillstånd enligt den i 1 och 2 mom. nämn-
da vattenlagen eller miljöskyddslagen bero-
ende på om det rör sig om en vattendrags- el-
ler avfallsdamm. På avfallsdammar tillämpas 
i regel också bestämmelserna i avfallslagen. I 
enlighet med lagens tillämpningsområde kan 
avfallsdammar också vara dammar som hör 
till gruvdrift. 

Med stöd av 3 mom. gäller om gruvsäker-
het dessutom vad som föreskrivs i gruvlagen. 
De säkerhetskrav som grundar sig på gruvla-
gen och tillsynen över iakttagandet av dem 
kan delvis tangera även dammar och avsikten 
med den föreslagna lagen är inte att begränsa 
tillämpningen av dem eller tillsynen över 
iakttagandet av dem. 

I tillståndsförfarandet enligt vattenlagen 
och miljöskyddslagen beaktas också be-
stämmelserna i markanvändnings- och bygg-
lagen samt naturvårdslagen och forsskydds-
lagen (35/1987). 

Aspekter i anslutning till dammsäkerheten 
kan också aktualiseras i samband med till-
stånd eller planläggning enligt markanvänd-
nings- och bygglagen. Det avgörs från fall till 
fall om det behövs bygglov eller åtgärdstill-
stånd eller tillstånd för miljöåtgärder för en 
damm. I 4 mom. intas en hänvisning till 
markanvändnings- och bygglagen. 

I vilken utsträckning placeringen av en 
damm följer planerna bedöms åter i till-
ståndsförfarande enligt vattenlagen och mil-
jöskyddslagen samt markanvändnings- och 
bygglagen. I dessa förfaranden beaktas också 
andra författningar som inverkar på anläg-
gandet av dammen, t.ex. naturvårdslagen och 
lagen om förfarandet vid miljökonsekvens-
bedömning (468/1994). De krav på planers 
innehåll som föreskrivs i markanvändnings- 
och bygglagen bestämmer åter var nya dam-
mar som planeras ska placeras och hur de ska 

anges i planerna samt hur de nuvarande 
dammarna beaktas i planeringen av markan-
vändningen. 

De med tanke på dammolyckor mest cen-
trala bestämmelserna om räddningsverksam-
het finns i räddningslagen, till vilken det fö-
reslås en hänvisning i 5 mom. Avsikten är 
dock att dammsäkerhetslagen ska omfatta 
bestämmelser om beredskap för olyckor och 
om olika myndigheters uppgifter som till vis-
sa delar kompletterar räddningslagen. 

I 6 mom. föreslås en allmän förpliktelse för 
myndigheterna att beakta bestämmelserna i 
dammsäkerhetslagen när tillståndsärenden 
som gäller anläggande eller drift av dammar 
avgörs eller andra myndighetsbeslut fattas i 
enlighet med någon annan lag. I momentet 
avsedda tillståndsärenden är tillståndsbeslut 
och andra myndighetsavgöranden som fattas 
med stöd av vattenlagen, miljöskyddslagen 
samt markanvändnings- och bygglagen. Det 
är särskilt viktigt att kraven i dammsäker-
hetslagen beaktas i samband med att till-
ståndsbeslut fattas, eftersom tillståndsbeslutet 
fattas innan dammbygget inleds och sätter 
gränser för den detaljerade byggtekniska pla-
neringen av dammen. Ansökan om tillstånd 
kan därmed vara dammägarens första kontakt 
med myndigheterna när en ny damm ska an-
läggas. Bland andra myndighetsbeslut som 
gäller drift av dammar och som avses i mo-
mentet kan nämnas exempelvis miljötill-
ståndsverkets förordnande om åtgärder för 
avvärjande av fara enligt 12 kap. 19 § i vat-
tenlagen. 

4 §. Definitioner. Avsikten är att de med 
tanke på tillämpningen av lagen viktigaste 
begreppen ska definieras i en bestämmelse. 
Definitionerna i paragrafen finns inte i den 
dammsäkerhetslag som föreslås bli upphävd. 
Definitionen av damm enligt 1 punkten utgör 
en precisering av bestämmelsen i 2 § om la-
gens tillämpningsområde. För att en kon-
struktion ska betraktas som en damm ska den 
syfta till uppdämning, dvs. förhindra att ett 
ämne som finns bakom konstruktionen bre-
der ut sig. Det uppdämda ämnet kan vara en 
vätska eller ett ämne som beter sig som en 
vätska. En konstruktion som används för att 
hindra ett helt fast ämne från att breda ut sig 
ska alltså inte betraktas som en damm. I 
praktiken kan exempelvis ett ämne som däms 
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upp av en avfallsdamm i slutet av sin livscy-
kel bli en fast konstruktion, varvid också av-
fallsdammen upphör att vara en damm och i 
enlighet med 23 § kan lämnas utanför myn-
dighetstillsynen enligt denna lag. Enligt defi-
nitionen kan det röra sig om permanent eller 
tillfällig uppdämning. Därmed omfattar defi-
nitionen av damm också arbetsdammar som 
skapas under ett byggnadsskede samt över-
svämningsvallar. 

I 2 - 4 punkten definieras olika dammtyper. 
Avsikten är att det i lagen och i synnerhet i 
den förordning som utfärdas med stöd av den 
ska ställas olika krav på dammtyperna. Även 
i övrigt tillämpas bestämmelser i olika lagar 
på olika typer av dammar. De dammar i vat-
tendrag som avses i 2 punkter kan förutsätta 
tillstånd enligt vattenlagen, medan de av-
fallsdammar som avses i 3 punkten kan för-
utsätta tillstånd enligt miljöskyddslagen. Som 
en damm i vattendrag enligt definitionen be-
traktas också en damm som anläggs på torr 
mark men som efter färdigställandet är belä-
gen i ett vattendrag. 

I 4 punkten definieras översvämningsvallar 
som nämns i 2 § 2 mom. Genom definitionen 
görs emellertid en koppling mellan över-
svämningsvallar och översvämningar av vat-
tendrag eller hav, varför konstruktioner som 
förhindrar översvämning av vatten som är 
mindre än vattendrag, exempelvis rännilar el-
ler diken, inte ska betraktas som i denna lag 
avsedda översvämningsvallar. 

I 5 punkten definieras dammägare. Damm-
ägare är förutom ägaren av en damm också 
eventuella andra instanser som ansvarar för 
dammen när dammägaren exempelvis genom 
avtal överlåtit besittningen av dammen. 

5 §. Myndigheter. Den allmänna styrning-
en, uppföljningen och utvecklingen av verk-
samheten enligt lagen ska såsom vattenhus-
hållningsärenden ankomma på jord- och 
skogsbruksministeriet liksom för närvarande. 
Den regionala miljöcentralen ska vara i lagen 
avsedd tillsynsmyndighet. Jord- och skogs-
bruksministeriet har med stöd av lagen om 
miljöförvaltningen koncentrerat skötseln av 
dammsäkerhetsärenden till vissa regionala 
miljöcentraler. Avsikten är att ministeriet 
fortfarande ska bestämma vilka regionala 
miljöcentraler som är dammsäkerhetsmyn-
digheter och deras verksamhetsområden som 

dammsäkerhetsmyndigheter. Den behöriga 
regionala miljöcentralen benämns i lagen 
dammsäkerhetsmyndighet. Den regionala 
miljöcentralens tillsynsbefogenheter ska ock-
så omfatta gruvdammar. Gruvsäkerheten som 
helhet ska fortfarande övervakas av Säker-
hetsteknikcentralen med stöd av gruvlagen. 
Sålunda kompletterar dammsäkerhetsmyn-
dighetens och Säkerhetsteknikcentralens till-
synsbefogenheter varandra. 

6 §. Kompetenskrav. Enligt paragrafen ska 
den person som gör upp en plan för anläg-
gande av en damm samt personen som an-
svarar för driften, kontrollen och inspektio-
nerna av dammen besitta tillräcklig sakkun-
skap om dammsäkerhetsfrågor med beaktan-
de av dammens art och den skaderisk som 
den medför. Den sakkunskap som krävs ska 
anpassas till den skaderisk som dammen 
medför. Som grund för tillräcklig sakkunskap 
kan betraktas t.ex. utbildning eller tidigare 
erfarenhet av dammsäkerhetsuppgiften i frå-
ga. Närmare bestämmelser om kompetens-
kraven utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Kompetenskraven bestäms så att de bi-
drar till att främja utbildningen av t.ex. drifts- 
och kontrollpersonal för dammar samt verifi-
ering av kunskaperna genom prov. 
 
2 kap. Planering och anläggande av dammar 

7 §. Allmän skyldighet. I 1 mom. föreskrivs 
om allmän skyldighet att planera och anlägga 
dammar på ett sådant sätt att driften av dam-
men inte medför fara för säkerheten. Skyl-
digheten gäller i praktiken särskilt dammens 
hållbarhet och konstruktion, vilka är centrala 
egenskaper med tanke på dammsäkerhetsla-
gen. Dammsäkerheten påverkas dessutom av 
exempelvis var dammen är belägen. Detta tar 
emellertid dammsäkerhetslagen inte ställning 
till.  

I 2 mom. föreslås ett bemyndigande att ge-
nom förordning av statsrådet utfärda närmare 
bestämmelser om den hydrologiska dimen-
sioneringen av dammar som ska anläggas 
och om de tekniska kraven beträffande an-
läggandet av dammar. Här lyfts alltså de vik-
tigaste kraven på planeringen i de gällande 
anvisningarna för dammsäkerhet upp till för-
ordningsnivå. De kan gälla t.ex. idrifttagan-
det av dammen eller servicevägar och säker-
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ställande av tillträde till dammen också vid 
exceptionella vattenförhållanden. Innehållet i 
kraven bestäms enligt dammens klass och i 
förlängningen enligt den skaderisk som 
dammen medför. 

8 §. Planering av dammar. I paragrafen fö-
reslås bestämmelser om planeringen inför 
dammbygget. Planen ska omfatta en utred-
ning över på vilket sätt de krav som lagstift-
ningen ställer på dammsäkerheten har beak-
tats. Den som planerar dammen ska i enlighet 
med 6 § med beaktande av dammens art och 
den skaderisk som den medför besitta till-
räcklig sakkunskap att bedöma huruvida kra-
ven enligt lagstiftningen uppfylls.  

9 §. Redogörelse för dammsäkerheten i till-
ståndsärenden. I 1 mom. föreslås en be-
stämmelse om att omständigheter som är 
centrala med tanke på dammsäkerheten ska 
läggas fram i ett tillståndsärende som gäller 
anläggande av en damm enligt någon annan 
lag. De tillståndsärenden som avses i be-
stämmelsen omfattar i praktiken tillståndsbe-
slut enligt de lagar som avses i 3 § 6 mom. I 
ansökan ska dammägaren i tillräcklig om-
fattning redogöra för den skaderisk som 
dammen medför och hur den inverkar på di-
mensioneringsgrunderna för dammen. 

När en ny damm anläggs är det önskvärt att 
dammägaren i ett så tidigt skede som möjligt 
tar kontakt med dammsäkerhetsmyndigheten. 
På så sätt kan dammsäkerhetsaspekterna in-
tegreras i planeringen och anläggandet av 
dammen. I 2 och 3 mom. föreslås bestäm-
melser om kontakter mellan tillståndsmyn-
digheten och dammsäkerhetsmyndigheten i 
syfte att säkerställa att dammsäkerhetsmyn-
digheten i ett tillräckligt tidigt skede blir in-
formerad om viktiga nya dammprojekt. Den i 
paragrafen avsedda myndighet som fattar be-
slut om tillstånd är i regel en tillståndsmyn-
dighet enligt vattenlagen eller miljöskyddsla-
gen, i praktiken alltså miljötillståndsverket 
eller den regionala miljöcentralen. Till-
ståndsmyndigheten ska av dammsäkerhets-
myndigheten begära ett utlåtande om att 
dammsäkerhetskraven enligt lagen uppfylls. 

I utlåtandet ska dammsäkerhetsmyndighe-
ten enligt 3 mom. ta ställning till hur dam-
mens dimensionering påverkar dammsäker-
heten. I praktiken ska dammens hydrologiska 
dimensionering vara anpassad till omfatt-

ningen av den skaderisk som dammen med-
för och därmed vara kopplad till dammklas-
sen. Dammklassen ska dock inte kunna fast-
ställas ännu i detta skede, så länge inget be-
slut om tillstånd meddelats. Avsikten är att 
närmare bestämmelser om dimensioneringen 
med stöd av 7 § ska utfärdas genom förord-
ning. Om dammsäkerhetsmyndigheten anser 
att dammen inte medför någon fara behöver 
den inte göra en bedömning av dimensione-
ringen i utlåtandet till tillståndsmyndigheten. 
I ett sådant fall rör det sig om en damm som 
enligt 11 § 2 mom. inte heller behöver klassi-
ficeras. I mån av möjlighet ska dammsäker-
hetsmyndigheten redan i utlåtandet påpeka 
detta. 
 
3 kap. Klassificering av dammar samt 

dammsäkerhetshandlingar  

10 §. Klassificeringsskyldighet. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om allmänna vill-
kor för idrifttagandet av dammar. Enligt pa-
ragrafen ska en damm klassificeras innan den 
tas i bruk. Vid behov ska också en riskutred-
ning och ett kontrollprogram godkännas för 
dammen i enlighet med den fastställda klas-
sen. Beslutet om klassificering av en damm 
fattas enligt 14 § av dammsäkerhetsmyndig-
heten. 

I den nuvarande dammsäkerhetslagen finns 
inga bestämmelser om idrifttagande av 
dammar. I praktiken har dammsäkerhets-
myndigheten förutsatt att dammens ansvariga 
projektör utarbetar en framställning om 
dammens duglighet. Dessutom har dammsä-
kerhetsmyndigheten företagit inspektioner i 
anslutning till idrifttagandet av dammar och 
haft överläggningar med dammägaren. Såda-
na täta kontakter mellan myndigheten och 
dammägaren är fortfarande önskvärda, och 
den fältgranskning myndigheten företar in-
nan dammen tas i bruk kan anses vara sär-
skilt motiverad. Förslaget till 29 § ger också 
dammsäkerhetsmyndigheten rätt att utföra 
inspektioner. Dessutom är det emellertid vik-
tigt att det på lagnivå tas in allmänna be-
stämmelser om de krav som dammsäkerhets-
hänsyn ställer på idrifttagandet av dammar.  

11 §. Klassificering av dammar. Klassifice-
ringen av dammar med utgångspunkt i den 
skaderisk de medför har varit en viktig del av 
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dammsäkerhetsarbetet. Klassificeringen har 
emellertid inte grundat sig på lag, utan klassi-
ficeringsgrunderna som de ser ut i dag har i 
praktiken utformats i samband med utarbe-
tandet av anvisningarna. Det är bara defini-
tionen av s.k. P-dammar, vilka medför den 
största skaderisken, som grundar sig på 9 § 2 
mom. i den nuvarande dammsäkerhetslagen. 
I 1 mom. i den nu föreslagna paragrafen fö-
reslås bestämmelser om dammsäkerhets-
myndighetens skyldighet att klassificera 
dammar enligt de klasser som anges i para-
grafen. Avsikten är inte att ändra på de eta-
blerade klassificeringskriterierna, men fram-
över ska det föreskrivas i lag om klassifice-
ringen och grunderna för den. Avsikten är att 
klasserna 1, 2 och 3, vilka beskrivs i 2 mom., 
ska motsvara de nuvarande, i praktiken eta-
blerade klasserna P, N och O.  

Enligt 2 mom. ska klassificering emellertid 
inte behöva göras om dammsäkerhetsmyn-
digheten anser att dammen inte medför nå-
gon fara. Dammsäkerhetsmyndighetens 
ståndpunkt kan framgå redan av det utlåtande 
som avses i 9 § och som myndigheten ger i 
samband med tillståndsärendet. Avsikten är 
att inget särskilt myndighetsbeslut ska med-
delas beträffande behovet av klassificering. 
En damm som enligt klassificeringsbeslutet 
inte omfattas av klassificeringen ska emeller-
tid tillsammans med myndighetens utlåtande 
om dammen registreras i det datasystem som 
avses i 34 §. 

Enligt 3 § i den gällande dammsäkerhetsla-
gen tillämpas lagen på dammar med en höjd 
på minst tre meter eller sådana lägre dammar 
som kan medföra uppenbar fara för männi-
skoliv eller uppenbar sanitär fara eller up-
penbar betydande fara för miljön eller egen-
dom. Av dessa kriterier har det förstnämnda 
kravet på dammens höjd i praktiken varit mer 
betydelsefullt, eftersom dammar som är lägre 
än tre meter endast i exceptionella fall kan 
medföra uppenbar fara. Utanför klassifice-
ringen blir därmed med stöd av 3 mom. hu-
vudsakligen samma dammar som för närva-
rande helt faller utanför tillämpningsområdet 
för dammsäkerhetslagen. Med avvikelse från 
det som gäller för närvarande täcker dock 
klassificeringen samtliga dammar som med-
för fara, utan att denna fara definieras närma-
re. De lagstadgade skyldigheterna ska i hu-

vudsak gälla dammar i klasserna 1 – 3. På 
dammar som lämnas utanför klassificeringen 
tillämpas emellertid enligt 2 mom. de be-
stämmelser i lagen som gäller underhåll och 
drift av dammar, allmän skyldighet för 
dammägaren att upprätthålla beredskap för 
olyckor och dammsäkerhetsmyndigheternas 
tillsynsmetoder. 

12 §. Riskutredning samt säkerhetspro-
gram för en damm. Utredningen av den ska-
derisk som en damm medför kan i vissa situ-
ationer förutsätta noggrannare kalkyler och 
utredningar än vad som normalt ingår i de 
tillstånds- och planeringshandlingar som 
gäller anläggande av en damm. Därför kan 
den regionala miljöcentralen med stöd av 9 § 
1 mom. i den gällande dammsäkerhetslagen 
bestämma att dammägaren ska göra en sär-
skild riskutredning. Skyldigheten att göra 
riskutredning är inte i lagen kopplad till 
dammens klass. I praktiken har emellertid 
riskutredning förutsatts i fråga om P-dammar 
och sådana N-dammar som eventuellt även 
kan betraktas som P-dammar. En riskutred-
ning kan behövas dels för att fastställa huru-
vida det rör sig om en P- eller en N-damm, 
dels för att säkerställa beredskap för eventu-
ella olyckor vid P-dammar och särskilt för 
uppgörandet av planer för räddningsväsen-
det. 

Följaktligen föreslås i paragrafens 1 mom. 
bestämmelser om att ägaren till en klass 1-
damm ska utreda den skaderisk för männi-
skor och egendom samt för miljön som 
dammen medför. I praktiken vore det ända-
målsenligt att riskutredningen görs redan in-
nan klassificeringsbeslutet fattats, men enligt 
10 § ska en utredning alltid göras innan en 
damm tas i bruk. Vid bedömningen av den 
fara som dammen medför för miljön beaktas 
uppgifterna i tillståndsansökan och andra 
handlingar som gäller projektet och det är 
inte nödvändigt att göra någon särskild ut-
redning om risken.  

Enligt 2 mom. ska dammsäkerhetsmyndig-
heten vid behov kunna besluta att en riskut-
redning ska göras också för andra än klass 1-
dammar. Det är emellertid fråga om en ex-
ceptionell situation som kan komma i fråga 
när det inte utan utredning går att få tillräck-
lig information om den skaderisk som dam-
men medför antingen när dammen ska klassi-
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ficeras eller när behovet av att ändra klassifi-
ceringen bedöms. Bestämmelser om ändring 
av klassificeringen och grunderna för det in-
går i 21 §. 

En dammolycka kan betraktas som ett så-
dant extremt scenario som avses i artikel 6.3 
a i översvämningsdirektivet. Då kan den in-
formation om skadeområdets omfattning som 
fås som resultat av riskutredningen utnyttjas 
vid utarbetandet av de kartor över översväm-
ningsrisker som avses i direktivet. 

Bestämmelserna om räddningsplaner för 
dammar i 9 § 2 mom. i den gällande damm-
säkerhetslagen står till vissa delar i konflikt 
med bestämmelserna i den räddningslag som 
trädde ikraft den 1 januari 2004. I den nya 
lagen föreslås bestämmelser om beredskap 
för dammolyckor och verksamhet vid olyck-
or huvudsakligen i 5 kap. I paragrafens 3 
mom. föreslås emellertid bestämmelser om 
skyldighet för ägaren till en klass 1-damm att 
göra upp en egen åtgärdsplan med tanke på 
olyckor och störningar. Detta säkerhetspro-
gram ska ingå i de handlingar som i enlighet 
med 14 § ska tillställas dammsäkerhetsmyn-
digheten med tanke på klassificeringsbeslu-
tet. Dammägaren ska se till att säkerhetspro-
grammet uppdateras, vilket i praktiken förut-
sätter att det regelbundet görs små justeringar 
i programmet. Det är inte nödvändigt att ha 
myndigheten att godkänna ändringarna, utan 
det viktigaste ur dammsäkerhetsmyndighe-
tens synvinkel är att säkerställa att program-
met utarbetas innan dammen tas i bruk. I sä-
kerhetsprogrammet specificeras i praktiken 
från fall till fall de åtgärder för att förebygga 
olyckor som dammens ägare ska vidta enligt 
24 §.  

Enligt 4 mom. utfärdas närmare bestäm-
melser om uppgörandet av och innehållet i 
riskutredningen och säkerhetsprogrammet för 
en damm genom förordning av statsrådet. 

13 §. Kontrollprogram. I paragrafen för-
pliktas dammägaren att göra upp ett program 
för kontroll och granskning av omständighe-
ter som inverkar på dammsäkerheten. Be-
stämmelser om drift av dammar ingår i 16 § 
och om kontroll av dem i 17 §. Genom pro-
grammet bestäms i praktiken vilka åtgärder 
som ingår i kontrollskyldigheten enligt 17 § 
jämte tidsfrister för dem. Bestämmelsen mot-
svarar 6 § 1 mom. i den gällande dammsä-

kerhetslagen. Kontrollprogram ska göras upp 
för samtliga dammar i klasserna 1, 2 och 3. 
Enligt paragrafens 2 mom. behövs det dock 
inget separat kontrollprogram om kontrollen 
av de omständigheter som inverkar på 
dammsäkerheten är tillräcklig med stöd av 
förpliktelserna enligt någon annan lag. 
Dammsäkerhetsmyndigheten ska från fall till 
fall bedöma om kontrollen är tillräcklig en-
ligt en annan lag. 

14 §. Klassificeringsbeslut och godkän-
nande av handlingar. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om dammsäkerhetsmyndighe-
tens beslut, genom vilka dammarnas klass 
fastställs och de handlingar som krävs enligt 
klassificeringen godkänns, dvs. en riskutred-
ning och ett kontrollprogram. Dessa hand-
lingar kan godkännas i samband med klassi-
ficeringsbeslutet eller genom ett separat be-
slut. Om dammägaren och dammsäkerhets-
myndigheten har stått i regelbunden kontakt 
under planeringen och byggandet av dammen 
och om deras åsikter om klassen för den ak-
tuella dammen och uppfyllandet av kraven 
enligt dammsäkerhetslagen överensstämmer, 
kan handlingarna vanligen godkännas i sam-
band med klassificeringsbeslutet i god tid 
före idrifttagandet av dammen. I annat fall 
kan dammsäkerhetsmyndigheten i samband 
med klassificeringsbeslutet förutsätta att de 
handlingar som saknas görs upp. Dammen 
kan dock tas i bruk först efter att alla hand-
lingar som lagen kräver har godkänts.  

Enligt 2 mom. ska dammägaren i god tid 
före det planerade idrifttagandet av dammen 
tillställa dammsäkerhetsmyndigheten de 
uppgifter och de handlingar som behövs för 
beslut enligt 1 mom. På så sätt vill man sä-
kerställa att idrifttagandet av dammen inte 
försenas på grund av att dammsäkerhets-
handlingar saknas eller är bristfälliga. Kon-
takt mellan dammägaren och dammsäker-
hetsmyndigheten upprättas i praktiken senast 
när det tillståndsärende som gäller anläggan-
det av dammen behandlas och dammsäker-
hetsmyndigheten får kännedom om att en 
damm ska anläggas. Avsikten är att kontak-
terna fortsätter under byggnadsarbetets gång, 
medan dammägaren bereder de handlingar 
som avses i paragrafen. I praktiken ska det 
därmed i regel vara möjligt för myndigheten 
och dammägaren att också sinsemellan för-
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handla om tidtabellen för behandlingen av 
ärendena. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om ett för-
farande för hörande i samband med dammsä-
kerhetsmyndighetens beslutsfattande. Innan 
dammsäkerhetsmyndigheten fattar klassifice-
ringsbeslutet och godkänner handlingarna 
ska den ge dammägaren och den lokala rädd-
ningsmyndigheten tillfälle att bli hörda.  

På motsvarande sätt föreskrivs i 4 mom. att 
besluten ska delges dammägaren och den lo-
kala räddningsmyndigheten. Dessutom ska 
beslutet delges kommunerna i dammens in-
fluensområde, eftersom särskilt dammar i 
klasserna 1 och 2 är sådana konstruktioner 
som måste beaktas i planeringen av kommu-
nens markanvändning, varför kommunen bör 
ha kännedom om den skaderisk som dammen 
medför. Med kommunerna i dammens influ-
ensområde avses såväl kommuner inom vil-
kas områden dammen ligger som kommuner 
vilkas områden skulle påverkas av en even-
tuell dammolycka. 

Beslutet som dammsäkerhetsmyndigheten 
fattat med stöd av lagen får överklagas hos 
förvaltningsdomstolen enligt förvaltnings-
processlagen (586/1999). Högsta förvalt-
ningsdomstolen är fullföljdsdomstolen. 
Dammsäkerhetsmyndighetens beslut kan i 
enlighet med 6 § förvaltningsprocesslagen 
överklagas av den som berörs av beslutet el-
ler vars rätt, skyldighet eller fördel direkt på-
verkas av beslutet.  
 
4 kap. Underhåll, drift och kontroll av dam-

mar 

15 §. Underhållsskyldighet. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om allmän skyldighet 
för dammägaren att hålla dammen i ett så-
dant skick att den är säker. En motsvarande 
bestämmelse finns i 4 § 2 mom. i den gällan-
de dammsäkerhetslagen. Bestämmelser om 
skyldighet för dammägaren att underhålla 
dammen finns förutom i dammsäkerhetsla-
gen också bl.a. i fråga om dammar i vatten-
drag i 2 kap. 31 § i vattenlagen. En komplet-
terande bestämmelse om underhållsskyldig-
het krävs emellertid uttryckligen med tanke 
på dammsäkerheten. Om dammägaren för-
summar sin skyldighet enligt paragrafen ska 
dammsäkerhetsmyndigheten med stöd av 30 

§ kunna kräva att åtgärder vidtas med anled-
ning av försummelsen. 

16 §. Drift av dammar. Föreskrifter som 
gäller driften av en damm utfärdas i första 
hand i det tillstånd som gäller anläggandet av 
dammen. Bygglovet för en damm enligt vat-
tenlagen omfattar en stadga om uppdämning 
och vattenföring enligt 2 kap. 14 § i vattenla-
gen. I arbetsfördelningen mellan de olika la-
garna har man av hävd utgått ifrån att det inte 
är nödvändigt att i dammsäkerhetslagen ut-
färda närmare bestämmelser om drift av 
dammar. Också driften av en damm är emel-
lertid förenad med säkerhetsaspekter som 
dammsäkerhetsmyndigheten bör ha möjlig-
het att åtgärda om det uppstår problem. Där-
för föreslås i 1 mom. en bestämmelse om 
allmän skyldighet för dammägaren att an-
vända dammen så att driften inte innebär nå-
gon fara. Bestämmelsen ingriper inte i drift 
som överensstämmer med tillståndsvillkoren 
för dammen men den betonar dammägarens 
skyldighet att upprätthålla beredskap för 
eventuella farliga situationer i samband med 
driften. 

Aspekter som gäller dammens drift och 
som har särskild betydelse med tanke på 
dammsäkerhetslagen är bl.a. frågan om hur 
tillsynen över driften är organiserad, och på 
vilket sätt personer som befinner sig på an-
läggningsområdet varnas för åtgärder i an-
slutning till driften som eventuellt kan med-
föra fara, exempelvis öppnande av damm-
luckorna. Med tanke på sådana situationer 
bör stora dammar ha fungerande säkerhetsar-
rangemang, t.ex. varningssystem. Enligt 2 
mom. utfärdas närmare bestämmelser om sä-
kerhetsarrangemang som hänför sig till drif-
ten av dammar genom förordning av statsrå-
det. 

17 §. Kontroll. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om skyldighet för dammägaren 
att ordna kontroll av dammen, dess skick och 
funktion. Både kontrollskyldigheten och 
skyldigheten att göra upp ett kontrollprogram 
ska gälla ägare till dammar i klasserna 1 – 3. 
Saker som ska kontrolleras är t.ex. det upp-
dämda ämnets höjd och beskaffenhet, synliga 
konstruktioners, inspektionsgångarnas och -
brunnarnas skick samt siffror på observa-
tionsrör, mätningsdammar och övriga mätan-
ordningar. Innehållet i kontrollskyldigheten 
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specificeras i det kontrollprogram som avses 
i 13 §. I kontrollprogrammet anges särskilt 
för varje damm kontrollfrekvensen och varia-
tioner i den, vad som ska kontrolleras samt 
kraven på kontrollpersonalens sakkunskap. 

18 §. Årlig inspektion. I paragrafen föreslås 
bestämmelser om årliga inspektioner av 
dammar. När det gäller dammar i klasserna 1 
och 2 ska dammarnas skick och dammsäker-
heten granskas och kontrollresultaten analy-
seras minst en gång per år. Inspektionerna 
ska liksom för närvarande utgöra ett led i 
kontrollprogrammet för en damm enligt 13 §. 
Skyldigheten att utföra årliga inspektion ska 
dock, i motsats till vad som är fallet enligt 6 
§ i den gällande dammsäkerhetslagen, i fråga 
om dammar i klasserna 1 och 2 vara direkt 
baserad på lag. En skriftlig rapport görs upp 
över inspektionerna, och ägaren till en klass 
1-damm ska sända dammsäkerhetsmyndighe-
ten rapporten för kännedom. Bestämmelsen 
ersätter den skyldighet att förvara kontroll-
protokollen i den säkerhetsmapp för dammen 
som föreskrivs i 7 § 3 mom. i den gällande 
dammsäkerhetslagen. 

19 §. Återkommande inspektion. I paragra-
fen föreslås bestämmelser om återkommande 
inspektioner av dammar med högst fem års 
mellanrum. Återkommande inspektion ska 
oberoende av det fastställda mellanrummet 
på fem år vid behov utföras när det inträffar 
väsentliga förändringar i förhållandena eller 
verksamheten vid dammen eller besittningen 
av dammen, t.ex. när gruvdriften upphör eller 
markanvändningen i dammens influensom-
råde förändras. På motsvarande sätt kan 
dammens skick eller verksamhetens art för-
utsätta kortare mellanrum mellan inspektio-
nerna än fem år. 

Återkommande inspektion är i praktiken en 
grundligare årlig inspektion än vanligt som 
utförs av dammägaren  och som också 
dammsäkerhetsmyndigheten har rätt att delta 
i. Vid en återkommande inspektion bedöms 
dammens funktionsduglighet utgående från 
kontroll- och inspektionsuppgifterna, kon-
trolleras att de handlingar som avses i 12 § 
och 13 § samt klassificeringen och dimensio-
neringen av dammen är ajour samt granskas 
att dammkonstruktionerna är i skick i ter-
rängen. Återkommande inspektioner har re-
dan verkställts med stöd av bestämmelserna 

om kontroll i den gällande lagen, men i lagen 
föreskrivs ingen uttrycklig skyldighet att ut-
föra återkommande inspektioner. Återkom-
mande inspektion kan också ordnas i sam-
band med inspektion som förutsätts i annan 
lagstiftning, om dammägaren och de behöri-
ga myndigheterna kommer överens om detta. 
En sådan gemensam inspektion kan vara än-
damålsenlig i synnerhet vid gruvdammar, då 
den ger dammsäkerhetsmyndigheten och Sä-
kerhetsteknikcentralen, som är i gruvlagen 
avsedd tillsynsmyndighet, möjlighet att 
gemensamt diskutera de synpunkter som 
framförs i samband med inspektionen.  

Enligt 2 mom. ska dammsäkerhetsmyndig-
heten i god tid före inspektionen tillställas ett 
sammandrag av de kontrolluppgifter som 
gäller dammen samt en preliminär bedöm-
ning av dammens skick av den expert som 
utför den återkommande inspektionen och 
som uppfyller kompetenskraven enligt 6 §. 
Avsikten är att dammägaren och dammsä-
kerhetsmyndigheten i regel ska komma över-
ens om de återkommande inspektionerna re-
dan i början av året, eftersom det är ända-
målsenligt att utföra inspektionerna medan 
marken är ofrusen. 

Avsikten i praktiken är att dammsäker-
hetsmyndigheten ska tillställa den lokala 
räddningsmyndigheten uppgifter om åter-
kommande inspektioner och tidpunkterna för 
dem. Räddningsmyndighetens deltagande i 
återkommande inspektioner av dammar har 
varierat beroende på hur nödvändigt rädd-
ningsmyndigheten ansett deltagandet vara. 
Också dammsäkerhetsmyndigheten har möj-
lighet att delge räddningsmyndigheten sin 
åsikt om behovet av räddningsmyndighetens 
närvaro vid inspektionen av en damm. 

Dammsäkerhetsmyndigheten ska kunna 
förutsätta att en tillräckligt kompetent expert 
enligt 6 § gör en tillräckligt grundlig utred-
ning om skicket hos dammen eller någon del 
av den (bedömning av skicket), om det inte 
vid den återkommande inspektionen kan sä-
kerställas att dammen är säker. Osäkerhet be-
träffande dammens skick kan bero på t.ex. 
kontrolluppgifterna eller dammens ålder. Vid 
en återkommande inspektion ska dammsä-
kerhetsmyndigheten också försäkra sig om 
att dammägaren har tillräckliga kunskaper 
om förändringar i väder- och vattenförhål-
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landena som påverkar dammens säkerhet, 
och att de har beaktats tillräckligt i dammsä-
kerhetshandlingarna. 

Dammägarna ska utarbeta skriftliga rappor-
ter över återkommande inspektioner av 
dammar i klasserna 1 och 2 och lämna dem 
till dammsäkerhetsmyndigheten för införan-
de i det datasystem som avses i 33 §. 

20 §. Uppdatering av riskutredningen. 
Riskutredningen för en damm görs första 
gången i samband med klassificeringen av 
dammen. Det kan bli aktuellt att uppdatera 
riskutredningar i samband med förändringar i 
markanvändningen eller vattenförhållandena 
i området runt dammen. Den gällande 
dammsäkerhetslagen innehåller inga be-
stämmelser om uppdatering av riskutred-
ningen. I den nya lagen föreslås en sådan be-
stämmelse. Dammsäkerhetsmyndigheten ska 
enligt 20 § ha rätt att bestämma att damm-
ägaren ska uppdatera riskutredningen på 
grundval av en återkommande inspektion. 

Uppdatering av riskutredningen kan förut-
om för att beakta ändringar som inträffat i 
markanvändningen och vattenförhållandena 
vara nödvändig för att förbereda sig på och 
anpassa sig till konsekvenser av klimatför-
ändringen. Klimatförändringarnas inverkan 
på de dimensionerade flödena varierar enligt 
regionen. Man bör förbereda sig på föränd-
ringen genom att granska de hydrologiska 
förändringar som den medför i samband med 
att man bedömer huruvida dammsäkerhets-
handlingarna för respektive damm är ajour.  

Enligt 2 mom. ska dammägaren tillställa 
dammsäkerhetsmyndigheten riskutredningen 
för godkännande i samband med en åter-
kommande inspektion eller separat. Avsikten 
är att försöka förlägga uppdateringen, som i 
praktiken ska göras med 15 års mellanrum, 
så att den sker i samband med var tredje 
återkommande inspektion. 

Enligt 3 mom. ska dammsäkerhetsmyndig-
heten delge dammägaren, den lokala rädd-
ningsmyndigheten och kommunerna i dam-
mens influensområde beslutet om godkän-
nande av den uppdaterade riskutredningen. 

21 §. Ändring av klassificeringen. I para-
grafen föreslås en bestämmelse om möjlighet 
att ändra klassificeringen av en damm, om 
det exempelvis i samband med en återkom-
mande inspektion eller i övrigt kan konstate-

ras sådana förändrade omständigheter som i 
väsentlig grad påverkat den skaderisk som 
dammen medför. Ett typiskt exempel på en 
sådan situation är om markanvändningen 
ändras så att områden med fast bosättning, 
viktiga funktioner eller industriell verksam-
het kommer att ligga inom influensområdet 
för en flodvåg till följd av ett eventuellt brott 
på en damm som tidigare varit belägen på ett 
obebott område. En förändring i omständig-
heterna kan å andra sidan också bero på för-
ändringar i vattenförhållandena. I en sådan 
situation kan det vara nödvändigt att ändra 
dammens på skaderisken baserade klassifice-
ring. 

Enligt 2 mom. ska beträffande ändring av 
klassificeringen av en damm tillämpas vad 
som i 11 och 14 § bestäms om klassificering 
av dammar och om klassificeringsbeslut. In-
nan ett nytt klassificeringsbeslut fattas ska 
dammsäkerhetsmyndigheten alltså vara i 
kontakt med bl.a. dammägaren och den loka-
la räddningsmyndigheten. 

Avsikten är att ändringar av klassificering-
en med stöd av 1 mom. ska gälla dammar i 
klasserna 1 – 3, vilka har klassificerats an-
tingen genom dammsäkerhetsmyndighetens 
beslut eller genom jord- och skogsbruksmini-
steriets beslut enligt 37 § 2 mom. De föränd-
rade omständigheterna kan emellertid leda 
till att det blir nödvändigt att klassificera en 
sådan i 11 § 3 mom. avsedd damma som 
dammsäkerhetsmyndigheten i samband med 
anläggandet av dammen ansett att inte med-
för någon fara. Enligt 3 mom. ska på klassifi-
ceringen av en sådan damm tillämpas vad 
som i 1 och 2 mom. bestäms om ändring av 
klassificeringen. Eftersom skaderisken i frå-
ga om en sådan damm i allmänhet inte har 
utretts tidigare föreslås att dammsäkerhets-
myndigheten, när den blir varse sådana för-
ändrade omständigheter som avses i 1 mom., 
med stöd av 3 mom. ska kunna begära den 
redogörelse om dammen av dammägaren 
som behövs för klassificeringen. 

Att klassificeringen av dammen ändras på-
verkar inte det tillstånd att anlägga dammen 
som beviljats med stöd av någon annan lag 
eller bestämmelserna i det. Tillståndet och 
bestämmelserna kan ändras endast när förut-
sättningar enligt dessa lagar föreligger och 
enligt de förfaranden som föreskrivs i dem. 
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22 §. Ändringar och reparationer. Den gäl-
lande dammsäkerhetslagen innehåller inga 
bestämmelser om ändringar och reparationer 
av dammar. Sådana arbeten kan exempelvis 
förutsätta att det tillstånd för anläggande av 
dammen som beviljats med stöd av vattenla-
gen eller miljöskyddslagen ändras. Enligt an-
visningarna för dammsäkerhet ska dessutom 
dammsäkerhetsmyndigheten hållas informe-
rad om större ändringar och reparationer. I 
takt med att dammbeståndet blir äldre kan 
man förvänta sig en ökning av sådana arbe-
ten. I paragrafen jämställs omfattande änd-
ringar och reparationer av en damm med an-
läggande av en damm, varför det i paragrafen 
föreslås bestämmelser om skyldighet för 
dammägaren att informera om sådana. Änd-
ringar och reparationer kan karakteriseras 
som avsevärda åtminstone när de påverkar de 
ursprungliga planeringskriterierna för dam-
men. Jämställandet av ändringar och repara-
tioner med anläggande av en damm innebär i 
praktiken att också bestämmelserna om pla-
nering och idrifttagande av en damm i till-
lämpliga delar ska iakttas. Dammsäkerhets-
myndigheten ska i förväg underrättas om så-
dana ändringsarbeten som avses i paragrafen, 
för att den ska vara informerad också om så-
dana ändringar som inte förutsätter tillstånd 
enligt någon annan lag. 

23 §. Upphörande av drift av en damm. 
Bland de dammar som hör till tillämpnings-
området för lagen är dammarna i vattendrag i 
praktiken permanenta konstruktioner, medan 
avfalls- och gruvdammar i regel anläggs för 
en begränsad tid. Tillståndet för anläggande 
av en damm eller den lagstiftning som ligger 
till grund för tillståndet omfattar i allmänhet 
bestämmelser om dammägarens skyldigheter 
beträffande nedläggning av dammen och riv-
ning av dammkonstruktionen. I paragrafen 
föreslås bestämmelser om upphörande av 
drift av en damm med avseende på dammsä-
kerhetslagen, dvs. när anteckningen om att 
dammen har tagits ur drift kan göras i damm-
säkerhetsmyndighetens datasystem. Skyldig-
heterna enligt denna lag i anslutning till 
dammsäkerheten upphör att gälla när det har 
antecknats i datasystemet att dammen är ned-
lagd. 

Anteckning om att dammen har tagits ur 
drift får göras i datasystemet efter att det i 

samband med en inspektion har konstaterats 
att dammen inte längre kan medföra skade-
risk. En sådan inspektion utförs liksom en 
återkommande inspektion på initiativ av 
dammägaren och i närvaro av dammsäker-
hetsmyndigheten. Inspektionen ska utföras 
efter det att de skyldigheter beträffande ned-
läggandet av en damm som föreskrivs i den 
övriga lagstiftningen, dvs. vattenlagen, mil-
jöskyddslagen eller gruvlagen, har fullgjorts. 
 
5 kap. Beredskap för dammolyckor och verk-

samhet vid olyckor 

24 §. Förebyggande av olyckor. I paragra-
fen föreskrivs om allmän skyldighet för äga-
ren till en damm att förebygga olyckor och 
begränsa skador som orsakas av olyckor. I 
praktiken fastställs omfattningen av denna 
skyldighet med avseende på klass 1-dammar 
i det säkerhetsprogram som avses i 12 § 3 
mom. och i de bestämmelser på förordnings-
nivå som reglerar säkerhetsprogrammets in-
nehåll. I fråga om andra än klass 1-dammar 
har paragrafen en mer allmän innebörd. Av-
sikten är inte att specificera vilka åtgärder 
som avses, utan åtgärdernas nödvändighet 
bedöms från fall till fall. Paragrafen motsva-
rar därmed bestämmelsen i 8 § i räddningsla-
gen om att den som äger en byggnad och en 
verksamhetsutövare ska ha beredskap att vid-
ta räddningsinsatser på egen hand. Det rör sig 
alltså om en lagstadgad skyldighet. Försum-
melse av skyldigheten kan vara straffbar med 
stöd av 35 § och också leda till att tvångsme-
del tillgrips enligt lag. 

25 §. Planer för räddningsväsendet. Det 
säkerhetsprogram för en damm som före-
skrivs i dammsäkerhetslagen gäller damm-
ägarens beredskap att på egen hand vidta åt-
gärder i farliga situationer. Bestämmelser om 
planering av beredskap för farliga situationer 
och olyckssituationer enligt räddningslagen 
finns i 9 § i räddningslagen. I syfte att klar-
göra uppgiftsfördelningen mellan räddnings-
lagen och dammsäkerhetslagen föreslås i pa-
ragrafen en hänvisning till nämnda lagrum. I 
9 § 1 mom. i räddningslagen föreskrivs om 
planer för räddningsväsendet som görs upp i 
samråd mellan olika myndigheter. En sådan 
plan kan också gälla dammar, och i praktiken 
har också en plan för räddningsväsendet 
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gjorts upp för ett flertal av de nuvarande P-
dammarna. Behovet av en plan bedöms 
emellertid från fall till fall av räddningsmyn-
digheten med stöd av räddningslagen, på ba-
sis av bl.a. de utredningar som gjorts med 
stöd av dammsäkerhetslagen och de uppgif-
ter dammsäkerhetsmyndigheten lämnat.  

I 9 § 3 mom. i räddningslagen föreskrivs 
om uppgörande av räddningsplaner för ob-
jekt som anges i förordningen om räddnings-
väsendet. I 9 § i statsrådets förordning om 
räddningsväsendet (787/2003) nämns inte ut-
tryckligen dammar. Men även om den skyl-
dighet att göra upp en räddningsplan som av-
ses i 9 § 3 mom. i räddningslagen skulle an-
ses gälla dammar åsidosätts denna skyldighet 
med stöd av 9 § 2 mom. i statsrådets förord-
ning om räddningsväsendet till den del de 
uppgifter som behövs redan tagits in i pla-
nerna enligt dammsäkerhetslagen, och sär-
skilt i säkerhetsprogrammet för en damm. 

I paragrafen föreslås vidare bestämmelser 
om att dammsäkerhetsmyndigheten på begä-
ran ska tillställa räddningsmyndigheten de 
uppgifter som är nödvändiga med tanke på 
uppgörandet av en plan för räddningsväsen-
det. Bestämmelsen kompletterar skyldigheten 
enligt 14 § att delge räddningsmyndigheten 
klassificeringsbeslutet och handlingarna i an-
slutning därtill. Avsikten är att informations-
utbytet mellan dammsäkerhetsmyndigheten 
och räddningsmyndigheten i praktiken ska 
ske via det datasystem som föreskrivs i la-
gens 33 § och som också räddningsmyndig-
heten ska ha åtkomst till.  

26 §. Räddningsverksamhet. I paragrafen 
preciseras uppgiftsfördelningen mellan 
dammsäkerhetslagen och räddningslagen ge-
nom att det nämns att bestämmelser som 
gäller räddningsverksamhet i olyckssituatio-
ner finns i räddningslagen. Paragrafen kom-
pletterar bestämmelserna i räddningslagen 
med skyldighet för dammägaren och damm-
säkerhetsmyndigheten att delta i räddnings-
verksamhet enligt räddningslagen. Dammsä-
kerhetsmyndighetens deltagande i arbetet i 
den ledningsgrupp som avses i 44 § 3 mom. i 
räddningslagen nämns särskilt. Beslut om 
tillsättandet av ledningsgruppen fattas alltid 
med stöd av räddningslagen. 

27 §. Nödanmälan och anmälan om excep-
tionella situationer som äventyrar säkerhe-

ten. I 28 § i räddningslagen föreskrivs om 
allmän skyldighet för den som märker att en 
olycka inträffat eller är överhängande att 
göra anmälan om detta till nödcentralen. Be-
stämmelsen gäller också dammolyckor och 
hotande dammolyckor, vilket för tydlighe-
tens skull nämns i paragrafen. För att säker-
ställa att informationen når fram till damm-
säkerhetsmyndigheten föreslås vidare i 1 
mom. att dammägaren ska underrätta damm-
säkerhetsmyndigheten om att en nödanmälan 
gjorts. 

Avsikten är att paragrafens 2 mom. ska gäl-
la situationer där gränsen för skyldigheten att 
göra nödanmälan enligt räddningslagen ännu 
inte har nåtts, men något annat avvikande 
som äventyrar säkerheten har framkommit. 
Dammsäkerhetsmyndigheten ska utan dröjs-
mål underrättas om en sådan situation. I den-
na anmälan ska dammsäkerhetsmyndigheten 
tillställas de upplysningar om situationen 
som behövs för att myndigheten ska kunna 
bedöma behovet av eventuella fortsatta åt-
gärder. Även om anmälan inte ersätter den 
nödanmälan som avses i 28 § i räddningsla-
gen ska dammsäkerhetsmyndigheten enligt 
eget övervägande vid behov vidarebefordra 
anmälan också till den lokala räddningsmyn-
digheten. 
 
 
6 kap. Tillsyn, tvångsmedel och ändringssö-

kande 

28 §. Information. Eftersom det är viktigt 
att särskilt de som bor i en damms närområde 
får tillräcklig information om den skaderisk 
som dammen medför, föreslås i paragrafen 
att dammsäkerhetsmyndigheten åläggs en 
särskild skyldighet att se till att sådan infor-
mation finns tillgänglig. I praktiken kan 
dammsäkerhetsmyndigheten fullgöra denna 
skyldighet genom att exempelvis på sin 
webbplats tillhandahålla sådan information 
ur handlingarna som är viktig för medbor-
garna och som inte omfattas av sekretessbe-
stämmelserna. Omfattningen av ett eventuellt 
skadeområde torde åtminstone kunna karak-
täriseras som information som är viktig för 
medborgarna. Avsikten är också att på en 
allmän nivå utveckla datasystemen så att 
denna information är lättillgänglig. 
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Om offentligheten för de handlingar som 
dammsäkerhetsmyndigheten förvarar gäller 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet (621/1999, ned-
an offentlighetslagen). De handlingar som 
avses i denna lag omfattar ofta i praktiken 
sådan information om exempelvis säkerhets-
arrangemang för konstruktioner och genom-
förandet av dem samt om beredskap för 
olyckor och om befolkningsskydd som hör 
till de sekretessbelagda myndighetshandling-
ar som avses i 24 § 7 och 8 punkten i offent-
lighetslagen. Handlingarnas offentlighet är 
därmed med stöd av offentlighetslagen i 
praktiken begränsad. Med stöd av 10 § i of-
fentlighetslagen ska myndigheten lämna ut 
uppgifter i den offentliga delen av en hand-
ling när bara en del av handlingen är sekre-
tessbelagd. 

29 §. Inspektionsrätt. I paragrafen förskrivs 
om rätt för dammsäkerhetsmyndigheten att 
utföra inspektioner vid dammen. En motsva-
rande bestämmelse om tillsynsmyndighetens 
inspektionsrätt finns bl.a. i kemikalielagen 
(74/1989) och i lagen om säkerhet vid han-
tering av farliga kemikalier och explosiva va-
ror (390/2005). Säkerhetsteknikcentralen har 
också rätt att utföra inspektion med stöd av 
gruvlagen. Bestämmelsen garanterar att 
dammsäkerhetsmyndigheten har rätt att få 
tillträde till dammen även annars och inte 
bara i olyckssituationer för att säkerställa att 
de lagstadgade förpliktelser som gäller 
dammsäkerheten är uppfyllda. Bestämmelsen 
om inspektionsrätt står inte i strid med 10 § i 
grundlagen, eftersom bestämmelsen inte 
gäller lokaler som omfattas av hemfriden. 

30 §. Åtgärder vid överträdelser eller för-
summelser. I paragrafen föreskrivs om 
dammsäkerhetsmyndighetens befogenheter 
att ingripa i verksamhet som strider mot be-
stämmelserna i lagen. I 1 mom. föreslås be-
stämmelser om dammsäkerhetsmyndighetens 
rätt att meddela förelägganden för att avhjäl-
pa situationer som strider mot bestämmelser-
na.  Bestämmelsen är sekundär i förhållande 
till annan lagstiftning som gäller dammar, så-
som vattenlagen eller miljöskyddslagen. En 
situation som strider mot bestämmelserna i 
denna lag ska eventuellt samtidigt kunna be-
traktas som stridande mot bestämmelserna i 
dessa lagar. De förelägganden som avses i 

paragrafen utgör huvudförpliktelser i sam-
band med förvaltningstvång, och kan med 
stöd av 32 § förenas med vite, hot om 
tvångsutförande eller hot om avbrytande. 
Genom förelägganden som avses i paragra-
fen är det möjligt att förbjuda den som bryter 
mot lagen eller en bestämmelse som utfärdats 
med stöd av den att fortsätta eller upprepa 
överträdelsen eller att ålägga honom eller 
henne att fullgöra sin skyldighet. I praktiken 
ska föreläggandena som regel endast kunna 
riktas mot dammägaren. 

Innan ett föreläggande enligt paragrafen 
meddelas bör dammsäkerhetsmyndigheten i 
enlighet med 2 mom. sträva efter att förhand-
la med ägaren till den damm som saken gäll-
er och på så sätt försöka avhjälpa den lagstri-
diga situationen. Bara om inget resultat nås 
på detta sätt kan det bli aktuellt med ett före-
läggande. Då ska den som är föremål för det 
eventuella föreläggandet ges tillfälle att bli 
hörd i enlighet med 34 § i förvaltningslagen. 

31 §. Föreläggande om korrigerings- och 
rättelseåtgärd. I paragrafen föreslås en kom-
plettering av dammsäkerhetsmyndighetens i 
30 § föreskrivna befogenheter att meddela 
förelägganden i frågor som är viktiga med 
tanke på dammsäkerheten. Genom de före-
lägganden som avses i paragrafen ska dam-
mens ägare kunna åläggas att vidta korriger-
ings-, rättelse- eller informationsåtgärder 
inom den tid och på det sätt som myndighe-
ten bestämmer. En förutsättning för ett så-
dant föreläggande är att den omedelbara fara 
som är förenad med dammen på ett effektivt 
sätt kan avvärjas eller förebyggas eller dess 
omfattning avsevärt minskas genom dessa 
åtgärder. Eftersom det i paragrafen förutsätts 
ett samband mellan åtgärderna och en ome-
delbar fara kan ett föreläggande meddelas 
endast i exceptionella situationer. En excep-
tionell situation kan föreligga exempelvis när 
dammskyddsmyndigheten i samband med en 
inspektion upptäcker betydande brister i 
dammens skick. 

32 §. Vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande. Enligt paragrafen kan dammsä-
kerhetsmyndigheten förena ett föreläggande 
som den meddelat med stöd av 30 eller 31 § 
med vite eller med hot om tvångsutförande 
eller avbrytande. I ärendet tillämpas i övrigt 
bestämmelserna i viteslagen (1113/1990).  
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7 kap. Särskilda bestämmelser 

33 §. Datasystem. I paragrafen föreslås be-
stämmelser om ett datasystem som upprätt-
hålls av miljöförvaltningen i vilket uppgifter 
om dammar som hör till tillämpningsområdet 
för lagen ska samlas in. Datasystemet ersätter 
för sin del de säkerhetsmappar för dammar 
som avses i 5 § i den dammsäkerhetslag som 
nu föreslås bli upphävd. Myndigheterna an-
vänder redan nu ett datasystem där man sam-
lat in uppgifter om de nuvarande P-, N- och 
O-dammarna. Uppgifter om dammar i vat-
tendrag, vilka inte omfattas av klassificering-
en, finns dessutom i miljöförvaltningens da-
tasystem för vattendragsarbeten. Datasyste-
met ska innehålla grundläggande uppgifter 
om dammar i klasserna 1, 2 och 3, beslut om 
klassificering och godkännande av andra 
handlingar som fattats med stöd av lagen 
samt bl.a. uppgifter om inspektionsbesök och 
om de observationer som gjorts i samband 
därmed. 

Enligt 2 mom. ska dammägaren för regi-
strering i datasystemet tillställa dammsäker-
hetsmyndigheten sina egna och dammens 
driftspersonals kontaktuppgifter samt nöd-
vändiga tekniska data om dammen. Genom 
förordning av statsrådet föreskrivs närmare 
om de uppgifter som ska lämnas till myndig-
heten. 

I samband med övergången till det elektro-
niska datasystemet bör det särskilt säkerstäl-
las att viktiga uppgifter som gäller dammarna 
är lättillgängliga också vid problem och stör-
ningar, exempelvis vid omfattande elavbrott. 
Vid olyckor kan det också vara nödvändigt 
att uppgifterna finns tillgängliga i fält. Därför 
förutsätts enligt 3 mom. att dammens ägare 
och dammsäkerhetsmyndigheten ska förvara 
uppdaterade utskrifter av de viktigaste upp-
gifterna i datasystemet så att de är lättillgäng-
liga med tanke på ovan nämnda störningar. 
Dessutom ska dammägaren och dammsäker-
hetsmyndigheten förvara andra befintliga 
handlingar som är av betydelse med tanke på 
dammsäkerheten så sätt att de är lättillgäng-
liga. Handlingarna kan vara exempelvis gam-
la planer, ritningar och mätresultat som inte 
nödvändigtvis förts in i det elektroniska data-
systemet. Dessa utskrifter och handlingar ut-
gör dammsäkerhetsmappen. Dammägaren 

och myndigheten ska själva ansvara för att 
utskrifterna hålls uppdaterade. På så sätt 
undviker man de problem som nu har kunnat 
uppstå genom att dammarnas säkerhetsmap-
par cirkulerar hos olika aktörer. 

Enligt 4 mom. ska dammägaren underrätta 
myndigheter om alla förändringar i de upp-
gifter som avses i 2 mom. Till de uppgifter 
som ska uppdateras regelbundet hör åtmin-
stone uppgifter som gäller dammägarens 
kontaktpersoner. Avsikten är att också 
dammägaren ska ha tillgång till och vid be-
hov även möjlighet att bearbeta uppgifter 
som gäller de egna dammarna. Därmed be-
höver dammägaren inte lämna den informa-
tion som avses i momentet till dammsäker-
hetsmyndigheten på annan väg. Förutom 
dammsäkerhetsmyndigheten ska också andra 
myndigheter, såsom den lokala räddnings-
myndigheten eller, i fråga om gruvdammar, 
Säkerhetsteknikcentralen ha tillgång till data-
systemet. På så sätt är de uppgifter som 
dammägaren lämnat snabbt tillgängliga för 
samtliga myndigheter. I momentet föreskrivs 
också om skyldighet för dammägaren att 
överlämna dammsäkerhetshandlingar till den 
nye ägaren när dammen byter ägare liksom 
om skyldighet att underrätta dammsäker-
hetsmyndigheten om ägarbyten. Dammens 
nya ägare berörs åter av skyldighet att med-
dela dammsäkerhetsmyndigheten övriga 
uppgifter enligt 2 mom. 

34 §. Miljöbrott och allmänfarliga brott.  
I 1 och 2 mom. hänvisas på samma sätt 

som i den nuvarande dammsäkerhetslagen 
till strafflagen (39/1889). I strafflagen ingår 
således i enlighet med de allmänna straff-
rättsliga principerna alla straffbestämmelser 
med hot om fängelse. 

I 1 mom. hänvisas till 48 kap. 1 - 4 § i 
strafflagen, där det föreskrivs om straff för 
miljöförstöring. I 2 mom. hänvisas i fråga om 
sabotage, grovt sabotage, vållande av allmän 
fara eller vållande av grov allmän fara som 
begåtts genom åstadkommande av över-
svämning till 34 kap. 1, 3, 7 och 8 § i 
strafflagen, som gäller allmänfarliga brott. 

35 §. Dammsäkerhetsförseelse. I paragra-
fen föreskrivs om straff för annan verksam-
het som strider mot den nya lagen än sådan 
som avses i 34 §. Enligt paragrafen ska den 
dömas till böter för dammsäkerhetsförseelse 
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som uppsåtligen eller av oaktsamhet för-
summar sin skyldighet enligt 12–14 § eller 
förfar i strid med 10 § eller 16 §, försummar 
en skyldighet som avses i 15 eller 17-19 § el-
ler som ålagts med stöd av 20 § eller för-
summar en skyldighet som avses i 24, 27 el-
ler 34 § eller som inleder ändringar eller re-
parationer av en damm i strid med 22 §. 

36 §. Ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelser. Dammsäkerhetslagen föreslås 
träda i kraft så snart som möjligt efter det att 
den har godkänts och blivit stadfäst. Enligt 2 
mom. upphävs den gällande dammsäkerhets-
lagen jämte ändringar. Hänvisningar till den 
upphävda lagen ska i fortsättningen avse den 
föreslagna lagen. I 5 mom. föreslås en sär-
skild bestämmelse om detta. 

Vid klassificeringen enligt lagens 11 § in-
delas dammarna i enlighet med gällande 
praxis i tre klasser. Det krävs alltså ingen 
omklassificering av samtliga befintliga 
dammar. Eftersom den nuvarande klassifice-
ringen inte baserar sig på lag måste den fast-
ställas särskilt när lagstiftningen ändras. Där-
för föreslås i 3 mom. ett bemyndigande att 
genom jord- och skogsbruksministeriets be-
slut fastställa klassificeringen av dammar 
som anlagts före denna lags ikraftträdande i 
enlighet med den dammsäkerhetslag som 
upphävs. På ändring av klassificeringen av 
dammar som klassificerats genom jord- och 
skogsbruksministeriets beslut tillämpas 21 § 
liksom på andra dammar.    

När den föreslagna lagen träder i kraft änd-
ras också till vissa delar de krav som gäller 
innehållet i handlingar såsom riskutredning-
ar, säkerhetsprogram och kontrollprogram 
som förutsätts för dammar i olika klasser. 
Följaktligen bör de handlingar som redan 
gjorts upp efter hand revideras så att de mot-
svarar de krav som föreskrivs i lagen och 
med stöd av den. Enligt 4 mom. ska detta gö-
ras senast i samband med den första åter-
kommande inspektionen enligt den nya 
dammsäkerhetslagen. Denna inspektion åter 
företas inom fem år från föregående åter-
kommande inspektion enligt säkerhetspro-
grammet i vilken dammsäkerhetsmyndighe-
ten har deltagit. Inspektionen ska dock utfö-
ras inom fem år efter att den nya lagen trätt i 
kraft. Lagens ikraftträdande leder således inte 

direkt till skyldighet att förnya handlingar 
som redan utarbetats. 
 
 
2  Närmare bestämmelser  

Den föreslagna nya dammsäkerhetslagen 
innehåller ett bemyndigande att genom för-
ordning föreskriva närmare om de tekniska 
säkerhetskrav som ska ställas på anläggandet 
av dammar, de kompetenskrav som ska stäl-
las på dem som utarbetar planer för anläg-
gandet av dammar, om utarbetande av riskut-
redning och säkerhetsprogram, deras innehåll 
och uppdatering av dem, kontrollprogram, 
system i anslutning till dammens driftssäker-
het, uppgifter som ska antecknas i datasy-
stemet samt om verkställigheten av lagen. 

Avsikten är att i förordningen inta bestäm-
melser som är mera detaljerade än dammsä-
kerhetslagen och som det inte är ändamålsen-
ligt att ta in i lagen men som med beaktande 
av grundlagens bestämmelser bör ingå i lag-
stiftningen. Av innehållet i de nuvarande an-
visningarna för dammsäkerhet lyfts således 
bl.a. den för dammägarna förpliktande re-
gleringen som preciserar dammsäkerhetsla-
gen upp på förordningsnivå till den del som 
detta är möjligt enligt bemyndigandena i 
denna lag. Då kan de nuvarande anvisningar-
na ersättas med en tillämpningsguide som 
myndigheterna och dammägarna utarbetar 
tillsammans, och det ska inte vara nödvän-
digt att göra anvisningarna officiella t.ex. i 
form av normer liknande byggbestämmelser-
na. 

Eftersom dammsäkerhetslagens bestäm-
melser enligt förslaget till 3 § ska beaktas 
även i andra myndigheters beslutsfattande än 
sådana som hör till jord- och skogsbruksmi-
nisteriets förvaltningsområde, sträcker sig 
också verkningarna av den förordning som 
preciserar lagen längre än till jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde. 
Av denna orsak föreslås att bestämmelser 
som preciserar lagen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.  

Avsikten är att genom förordning av stats-
rådet utfärda noggrannare bestämmelser än 
dammsäkerhetslagen om bl.a. följande saker: 
omständigheter som allmänt ska beaktas vid 
planeringen, grunderna för den hydrologiska 
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dimensioneringen, projekterarnas kompetens, 
principerna för utarbetandet av dammsäker-
hetshandlingarna och innehållet i dem, förva-
ringen av handlingarna, den inspektion som 
föregår klassificeringsbeslutet, fjärrövervak-
ning och varningssystem, de saker som ska 
gås igenom vid inspektionerna, uppgifter 
som ska lämnas till datasystemet, anmälan av 
ändringar till dammsäkerhetsmyndigheten 
samt tillämpningen av lagen på dammar som 
anlagts före lagens ikraftträdande. 

I den guide som kompletterar förordning 
kan man då klarlägga de krav som författ-
ningarna ställer med exempel och riktgivan-
de värden, ge anvisningar om utarbetandet av 
utredningar och tillämpningen av metoder 
samt underlätta utarbetandet av handlingarna 
med modellexempel. 

Ett utkast till dammsäkerhetsförordning bi-
fogas propositionen. 
 
 
 
 
 
 

3  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

I 6 §, 7 § 2 mom., 12 § 4 mom., 13 § 3 
mom., 16 § 2 mom. och 34 § i den föreslagna 
dammsäkerhetslagen ingår ett sådant bemyn-
digande att utfärda förordning som avses i 80 
§ i grundlagen.  

På förordningsnivå föreskrivs emellertid 
endast om tekniska omständigheter och de 
gäller inte grunderna för individens rättighe-
ter och skyldigheter. 
Regeringen anser att lagförslaget kan be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dammsäkerhetslag 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Syfte 

Syftet med denna lag är att garantera sä-
kerheten i samband med anläggande, under-
håll och drift av dammar samt att minska den 
skaderisk som dammar medför. 
 

2 § 

Tillämpningsområde  

Denna lag tillämpas på dammar jämte där-
till hörande konstruktioner och anordningar 
oberoende av vilket material som använts vid 
anläggandet av dammen, hur dammen byggts 
och vilket ämne som den dämmer upp. 

Vad som i denna lag föreskrivs om dam-
mar gäller också översvämningsvallar. 

Denna lag tillämpas inte på slusskonstruk-
tioner i kanaler. 
 

3 § 

Förhållande till annan lagstiftning 

På dammar i vattendrag tillämpas utöver 
denna lag vad som i vattenlagen (264/1961) 
och med stöd av den föreskrivs om byggande 
i vattendrag. 

På avfallsdammar tillämpas utöver denna 
lag vad som i miljöskyddslagen (86/2000) 
och med stöd av den föreskrivs om förebyg-
gande och hindrande av förorening av miljön 
samt vad som i avfallslagen (1072/1993) och 
med stöd av den föreskrivs om förebyggande 
och bekämpande av den fara som avfall för-
orsakar hälsan och miljön.  

Angående gruvsäkerhet gäller dessutom 
vad som föreskrivs i gruvlagen (503/1965) 
och med stöd av den. 

På dammar tillämpas utöver denna lag vad 
som i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) föreskrivs om tillståndsplikt för 
byggnader, konstruktioner och åtgärder. 

Bestämmelser om organiserandet av rädd-
ningsverksamheten finns i räddningslagen 
(468/2003). 

Bestämmelserna i denna lag ska beaktas 
när myndighetsbeslut som gäller anläggande 
och drift av dammar fattas i enlighet med 
vattenlagen, miljöskyddslagen samt markan-
vändnings- och bygglagen. 
 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) damm en väggliknande eller valliknande 

konstruktion som permanent eller tillfälligt 
ska förhindra att en vätska eller ett ämne som 
beter sig som en vätska bakom konstruktio-
nen breder ut sig eller reglera det uppdämda 
ämnets ytnivå, 
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2) damm i vattendrag en damm som finns i 
ett vattendrag, 

3) avfallsdamm en damm i vilken ett ämne 
som medför olägenhet eller fara för hälsan 
eller miljön däms upp, 

4) översvämningsvall en konstruktion med 
syfte att förhindra att vatten breder ut sig un-
der perioder då vattenståndet i vattendraget 
eller havet är högre än normalt, och med 

5) dammägare ägaren eller innehavaren av 
en damm eller den som har till uppgift att 
sörja för planering, anläggande, drift och un-
derhåll av en damm. 
 

5 § 

Myndigheter 

Den allmänna styrningen, uppföljningen 
och utvecklingen av verksamhet enligt denna 
lag ankommer på jord- och skogsbruksmini-
steriet.  

Dammsäkerhetsmyndighet enligt denna lag 
är de regionala miljöcentraler som är behöri-
ga i dammsäkerhetsfrågor. 
 

6 § 

Kompetenskrav 

Den person som gör upp en plan för anläg-
gande av en damm samt den person som an-
svarar för driften, kontrollen samt inspektio-
nerna av dammen ska med beaktande av 
dammens art och den skaderisk som den 
medför besitta tillräcklig sakkunskap om 
dammsäkerhetsfrågor. Närmare bestämmel-
ser om kompetenskraven utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  
 

2 kap. 

Planering och anläggande av dammar  

7 § 

Allmän skyldighet 

En damm ska planeras och anläggas på ett 
sådant sätt att driften av dammen inte medför 
fara för säkerheten. 

Närmare bestämmelser om dammars hyd-
rologiska dimensionering och om de tekniska 
säkerhetskrav som ställs på anläggandet av 
dammar utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

 
8 § 

Planering av dammar  

Av den plan som görs upp för anläggandet 
av en damm ska framgå hur kraven på 
dammsäkerhet enligt denna lag har beaktats.  
 
 

9 § 

Redogörelse för dammsäkerheten i till-
ståndsärenden 

Dammägaren ska i en ansökan om tillstånd 
för anläggande av en damm enligt en annan 
lag i tillräcklig omfattning redogöra för den 
skaderisk som dammen medför och hur den 
inverkar på dimensioneringsgrunderna för 
dammen.  

Den myndighet som avgör ett ärende enligt 
3 § 6 mom. som gäller anläggande av en 
damm ska av dammsäkerhetsmyndigheten 
begära ett utlåtande om att dammsäkerhets-
kraven enligt denna lag är uppfyllda. 

I utlåtandet ska dammsäkerhetsmyndighe-
ten vid behov göra en bedömning av dam-
mens dimensionering med avseende på 
dammsäkerheten.  
 
 

3 kap. 

Klassificering av dammar samt dammsä-
kerhetshandlingar  

10 § 

Klassificeringsskyldighet 

Innan en damm tas i drift ska den klassifi-
ceras och en riskutredning och ett kontroll-
program godkännas för den på det sätt som 
föreskrivs i detta kapitel. 
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11 § 

Klassificering av dammar 

En damm placeras enligt typen av skade-
risk i någon av följande klasser:  

1) klass 1-damm, en damm som vid olycka 
medför fara för människoliv och fara för häl-
san eller betydande fara för miljön eller 
egendom, 

2) klass 2-damm, en damm som vid olycka 
kan medföra fara för hälsan eller sådan fara 
för miljön eller egendom som är större än 
ringa, och 

3) klass 3-damm, en damm som vid olycka 
endast kan medföra ringa fara. 

Klassificering krävs inte om dammsäker-
hetsmyndigheten anser att dammen inte med-
för fara. På en sådan damm tillämpas dock 
vad som bestäms i 15 § om underhåll av 
dammar, i 16 § om drift av dammar, i 24 § 
om förebyggande av olyckor och i 6 kap. om 
tillsyn över iakttagandet av dessa bestämmel-
ser. 
 
 
 

12 § 

Riskutredning samt säkerhetsprogram för en 
damm 

I syfte att klargöra den skaderisk som 
dammen medför ska ägaren till en klass 1-
damm göra en utredning som är mer detalje-
rade än den redogörelse som avses i 9 § om 
den skaderisk för människor och egendom 
samt miljön som dammen medför (riskutred-
ning). 

Dammsäkerhetsmyndigheten kan besluta 
att en riskutredning ska göras också för andra 
än klass 1-dammar, om detta är nödvändigt 
för att klassificera en damm eller för att be-
döma behovet av att ändra klassificeringen. 

Dammägaren ska göra upp en plan för åt-
gärder vid en olycka eller störningar vid en 
klass 1-damm (säkerhetsprogram för en 
damm) och se till att den hålls uppdaterad.  

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om uppgörandet av 
och innehållet i riskutredningen och säker-
hetsprogrammet för en damm.  

13 § 

Kontrollprogram 

Dammägaren ska för en klassificerad 
damm göra upp ett program för kontroll av 
omständigheter som inverkar på dammsäker-
heten när dammen tas i bruk och medan den 
är i drift (kontrollprogram).  

Ett separat kontrollprogram behövs dock 
inte om motsvarande omständigheter kontrol-
leras i enlighet med någon annan lag på ett 
sätt som dammsäkerhetsmyndigheten god-
känner. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
närmare bestämmelser om uppgörandet av 
och innehållet i kontrollprogrammet. 
 

14 § 
Klassificeringsbeslut och godkännande av 

handlingar 
Dammsäkerhetsmyndigheten fattar beslut 

om klassificering av en damm och om god-
kännande av de handlingar som avses i 12 § 
1 mom. och i 13 §. 

Dammägaren ska i god tid före det plane-
rade idrifttagandet av dammen tillställa 
dammsäkerhetsmyndigheten den redogörelse 
och det kontrollprogram som behövs för 
klassificeringsbeslutet samt vid behov en 
riskutredning och ett säkerhetsprogram för 
dammen.  

Innan dammsäkerhetsmyndigheten fattar 
klassificeringsbeslutet och godkänner hand-
lingarna enligt 2 mom. ska den ge dammäga-
ren och den lokala räddningsmyndigheten 
tillfälle att bli hörda.  

Beslutet ska delges dammägaren, den loka-
la räddningsmyndigheten och kommunerna i 
dammens influensområde. 
 

4 kap. 

Underhåll, drift och kontroll av dammar 

15 § 
Underhållsskyldighet 

Dammägaren är skyldig att hålla dammen i 
sådant skick att den fungerar på avsett sätt 
och är säker. 
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16 § 

Drift av dammar 

Dammen ska användas så att driften inte 
medför fara för människoliv eller fara för 
hälsan. 

För att garantera att driften av dammen är 
säker ska det finnas tillräckliga säkerhetsar-
rangemang vid dammar i klasserna 1 och 2. 
Närmare bestämmelser om säkerhetsarran-
gemangen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

17 § 

Kontroll 

Dammägaren ska ordna kontroll av den 
klassificerade dammens skick och funktion i 
enlighet med kontrollprogrammet.  
 

18 § 

Årlig inspektion 

Ägaren till dammar i klasserna 1 och 2 ska 
minst en gång per år granska dammens skick 
och kontrollera dammsäkerheten. Ägaren till 
en klass 1-damm ska delge dammsäkerhets-
myndigheten en skriftlig rapport över inspek-
tionen. 
 

19 § 

Återkommande inspektion 

Ägaren till dammar i klasserna 1 – 3 ska 
med högst fem års mellanrum och vid behov 
även oftare utföra återkommande inspektion, 
som dammsäkerhetsmyndigheten och rädd-
ningsmyndigheten har rätt att delta i.  

Dammsäkerhetsmyndigheten ska i god tid 
före inspektionerna ges ett sammandrag av 
kontrolluppgifterna om dammen från de fö-
regående fem åren samt en preliminär be-
dömning av dammens skick som ges av en 
sakkunnig som uppfyller kompetenskraven 
enligt 6 §.  

Vid en återkommande inspektion klarläggs 
förändringar i dammens skick och omstän-
digheter som påverkar dess säkerhet med be-

aktande av förändringar i markanvändningen 
och väder- och vattenförhållandena. Om det 
vid den återkommande inspektionen inte går 
att tillräckligt försäkra sig om att dammen 
uppfyller de säkerhetskrav som ställs på den, 
ska dammägaren göra en grundlig utredning 
om dammens skick eller skicket hos någon 
del av dammen (bedömning av skicket).  

Dammägaren ska delge dammsäkerhets-
myndigheten den skriftliga rapporten över 
inspektionen av en klass 1- eller 2-damm. 
 

20 § 

Uppdatering av riskutredningen 

Dammsäkerhetsmyndigheten kan på 
grundval av en återkommande inspektion be-
stämma att dammägaren ska uppdatera risk-
utredningen för dammen.  

Dammägaren ska tillställa dammsäker-
hetsmyndigheten den uppdaterade riskutred-
ningen för godkännande i samband med en 
återkommande inspektion eller separat.  

Dammsäkerhetsmyndigheten ska delge 
dammägaren, den lokala räddningsmyndig-
heten och kommunerna i dammens influens-
område beslutet om godkännande av den 
uppdaterade riskutredningen.  
 

21 § 

Ändring av klassificeringen 

Klassificeringen av en damm kan ändras 
genom beslut av dammsäkerhetsmyndighe-
ten, om det på grundval av en inspektion av 
dammen eller av någon annan orsak kan an-
ses att den skaderisk som dammen medför 
har förändrats väsentligt till följd av föränd-
rade omständigheter sedan klassificeringsbe-
slutet fattades.  

På beslut om ändring av klassificeringen 
tillämpas vad som i 11 och 14 § bestäms om 
klasser och klassificeringsbeslut.   

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om änd-
ring av klassificeringen tillämpas också på 
dammar som inte tidigare klassificerats med 
stöd av denna lag. Ägaren till en sådan damm 
ska på begäran tillställa dammsäkerhetsmyn-
digheten den redogörelse som behövs för 
klassificeringen. 
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22 § 

Ändringar och reparationer 

Utöver det som i någon annan lag före-
skrivs om reparationer och ändringar av 
dammar ska i fråga om ändringar och repara-
tioner som avsevärt påverkar dammens kon-
struktion eller annars är av betydelse med 
tanke på dammsäkerheten, i tillämpliga delar 
iakttas vad som i 2 kap. föreskrivs om plane-
ring och anläggande av dammar samt i 3 kap. 
om klassificering och dammsäkerhetshand-
lingar. Dammsäkerhetsmyndigheten ska un-
derrättas om sådana ändringar och reparatio-
ner innan de genomförs. 
 
 

23 § 

Upphörande av drift av en damm 

Anteckning om att en damm har tagits ur 
drift görs i dammsäkerhetsmyndighetens da-
tasystem när det i samband med en inspek-
tion har konstaterats att dammkonstruktionen 
rivits eller att driften av dammen upphört på 
så sätt att dammen inte längre kan medföra 
sådan skaderisk som avses i denna lag. In-
spektionen utförs i närvaro av dammsäker-
hetsmyndigheten efter det att de skyldigheter 
beträffande rivning av dammkonstruktionen 
eller nedläggning av driften av dammen som 
föreskrivs i andra lagar fullgjorts. Skyldighe-
terna enligt denna lag upphör att gälla när an-
teckningen om att dammen har tagits ur drift 
har gjorts i datasystemet. 
 
 
 

5 kap. 

Beredskap för dammolyckor och verk-
samhet vid olyckor 

24 § 

Förebyggande av olyckor 

Dammägaren ska med beaktande av den 
skaderisk som dammen medför vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att förebygga 

dammolyckor och begränsa de skador som 
orsakas av olyckor.  

 
 

25 § 

Planer för räddningsväsendet 

Bestämmelser om planering av räddnings-
väsendet finns i 9 § i räddningslagen. Damm-
säkerhetsmyndigheten lämnar på begäran den 
lokala räddningsmyndigheten de uppgifter 
som dammsäkerhetsmyndigheten förfogar 
över och som är nödvändiga med tanke på 
uppgörandet av planerna för räddningsväsen-
det.  
 
 

26 § 

Räddningsverksamhet 

Bestämmelser om räddningsverksamhet 
finns i räddningslagen. Dammägaren och 
dammsäkerhetsmyndigheten ska bistå rädd-
ningsledaren vid räddningsverksamheten. 
Dessutom deltar dammsäkerhetsmyndigheten 
vid behov i arbetet i den ledningsgrupp som 
avses i 44 § 3 mom. i räddningslagen. 
 
 
 

27 § 

Nödanmälan och anmälan om exceptionella 
situationer som äventyrar säkerheten 

Bestämmelser om nödanmälan till nödcen-
tralen finns i 28 § i räddningslagen. Damm-
ägaren ska utan dröjsmål underrätta damm-
säkerhetsmyndigheten om att en nödanmälan 
gjorts. 

Dammägaren ska utan dröjsmål underrätta 
dammsäkerhetsmyndigheten också då någon 
annan exceptionell situation som äventyrar 
säkerheten än en sådan som avses i 1 mom. 
inträffat vid dammen. I anmälan ska ägaren 
beskriva situationen och ge dammsäkerhets-
myndigheten de upplysningar som behövs 
för att vidta tillsynsåtgärder. Anmälan ska 
vid behov av dammsäkerhetsmyndigheten 
delges den lokala räddningsmyndigheten. 
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6 kap. 

Tillsyn, tvångsmedel och ändringssökande 

28 § 

Information 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) ska dammsäkerhetsmyndigheten 
informera om den skaderisk som en damm 
medför och hålla informationen om skaderis-
ken tillgänglig för allmänheten. 
 

29 § 

Inspektionsrätt 

Dammsäkerhetsmyndigheten har rätt att ut-
föra de inspektioner vid dammen som behövs 
för tillsynen över att denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den 
iakttas. 
 

30 § 

Åtgärder vid överträdelser eller försummel-
ser 

Till den del det inte rör sig om överträdelse 
av även någon annan lag kan dammsäker-
hetsmyndigheten förbjuda den som bryter 
mot denna lag eller en bestämmelse som ut-
färdats med stöd av den att fortsätta eller 
upprepa överträdelsen, eller förelägga denne 
att fullgöra sin skyldighet.  

Innan förbudet eller föreläggandet medde-
las ska dammsäkerhetsmyndigheten om möj-
ligt förhandla med den som brutit mot denna 
lag eller en bestämmelse som utfärdats med 
stöd av den. 
 

31 § 

Föreläggande om korrigerings- och rättelse-
åtgärd 

Utöver vad som bestäms i 30 § kan damm-
säkerhetsmyndigheten förelägga dammäga-
ren att vidta korrigerings-, rättelse- eller in-
formationsåtgärder inom den tid och på det 

sätt som dammsäkerhetsmyndigheten be-
stämmer, om den omedelbara fara som är 
förenad med dammen på ett effektivt sätt kan 
avvärjas eller dess omfattning avsevärt mins-
kas genom dessa åtgärder. 
 

32 § 

Vite samt hot om tvångsutförande och avbry-
tande  

Dammsäkerhetsmyndigheten kan förena ett 
förbud eller ett föreläggande som den har 
meddelat med stöd av 30 eller 31 § med vite 
eller med hot om att den försummade åtgär-
den vidtas på den försumliges bekostnad eller 
att verksamheten avbryts.  

På vite samt hot om tvångsutförande och 
avbrytande tillämpas i övrigt viteslagen 
(1113/1990). 
 
 

7 kap. 

Särskilda bestämmelser 

33 § 

Datasystem 

För övervakningen av dammarna enligt 
denna lag upprätthåller miljöförvaltningen ett 
datasystem. 

Dammägaren ska för registrering i datasy-
stemet tillställa dammsäkerhetsmyndigheten 
kontaktuppgifter för sig själv och för dam-
mens driftpersonal samt de tekniska uppgif-
ter om dammen som föreskrivs genom för-
ordning av statsrådet. 

Dammsäkerhetsmyndigheten och damm-
ägaren ska för varje damm förvara uppdate-
rade utskrifter ur datasystemet samt andra 
handlingar som är av betydelse med tanke på 
dammsäkerheten på så sätt att de är lättill-
gängliga vid eventuella störningar (dammsä-
kerhetsmapp). 

Dammägaren ska underrätta dammsäker-
hetsmyndigheten om väsentliga förändringar 
i de uppgifter som avses i 2 mom. När dam-
men byter ägare ska den som överlåter ägan-
derätten till dammen lämna dammsäkerhets-
mappen till den nye ägaren och underrätta 
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dammsäkerhetsmyndigheten om att dammen 
bytt ägare. 
 

34 § 

Miljöbrott och allmänfarliga brott 

Bestämmelser om straff för miljöförstö-
ring, grov miljöförstöring, miljöförseelse och 
miljöförstöring av oaktsamhet i strid med 
denna lag eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den finns i 48 kap. 1 - 4 § i 
strafflagen (39/1889). 

Bestämmelser om straff för sabotage, grovt 
sabotage, vållande av allmän fara eller grovt 
vållande av allmän fara genom åstadkom-
mande av översvämning finns i 34 kap. 1, 3, 
7 och 8 § i strafflagen. 
 

35 § 

Dammsäkerhetsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
1) försummar att göra riskutredning enligt 

12 § 1 mom., göra upp säkerhetsprogram för 
en damm enligt 12 § 3 mom. eller kontroll-
program enligt 13 § 1 mom. eller att tillställa 
dammsäkerhetsmyndigheten dessa handling-
ar eller redogörelse enligt 14 § 2 mom., 

2) tar en damm i bruk i strid med 10 § in-
nan dammen har klassificerats eller dammsä-
kerhetshandlingarna godkänts, 

3) använder dammen i strid med 16 § 1 
mom. eller försummar de tekniska säkerhets-
arrangemangen enligt 16 § 2 mom.,  

4) försummar underhåll av dammen enligt 
15 §, kontroll enligt 17 §, årlig inspektion en-
ligt 18 §, återkommande inspektion enligt 19 
§ eller uppdatering och inlämnande av riskut-
redning enligt 20 § till dammsäkerhetsmyn-
digheten, 

5) försummar sin skyldighet enligt 24 § att 
vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 
dammolyckor och begränsa skadorna till 
följd av en olycka, 

6) försummar att göra anmälan enligt 27 § 
2 mom. eller lämna uppgifter enligt 34 § 2 
mom. till dammsäkerhetsmyndigheten, eller 

7) inleder reparationer eller ändringar av 
dammen i strid med 22 §, 

ska, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i lag, för damm-
säkerhetsförseelse dömas till böter.  
 

36 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den    20 . 
Genom denna lag upphävs dammsäkerhets-

lagen av den 1 juni 1984 (413/1984) jämte 
ändringar.  

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar 
om klassificeringen enligt 11 § av dammar 
som anlagts före denna lags ikraftträdande. 

Dammar som anlagts före denna lags 
ikraftträdande ska genomgå återkommande 
inspektion enligt 19 § inom fem år efter före-
gående återkommande inspektion enligt sä-
kerhetsprogrammet i vilken dammsäker-
hetsmyndigheten har deltagit, dock senast 
inom fem år efter det att denna lag har trätt i 
kraft. De handlingar som avses i 12 och 13 § 
ska tillställas dammsäkerhetsmyndigheten 
för godkännande vid den första återkomman-
de inspektionen som ordnas efter lagens 
ikraftträdande. 

Om det i någon annan lag hänvisas till den 
dammsäkerhetslag som gäller vid denna lags 
ikraftträdande, ska denna lag tillämpas i stäl-
let för den tidigare lagen. 
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Helsingfors den 5 december 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila 
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Bilaga 
Förordningsutkast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dammsäkerhetsförordning 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, 

föreskrivs med stöd av dammsäkerhetslagen av den   20  ( / ): 
 

1 § 

Kompetenskrav 

Den som planerar en damm ska ha lämplig 
utbildning samt tillräcklig sakkunskap och 
erfarenhet av planeringen av motsvarande 
konstruktioner.  

Dammens driftspersonal ska vara tillräck-
ligt insatt i förhållanden som påverkar säker-
heten vid dammen samt i driften och säker-
hetssystemen. 
 
 

2 § 

Dammens hydrologiska dimensionering 

En damm i ett vattendrag dimensioneras på 
hydrologiska grunder så att vattenståndet i 
uppdämningsdammen under ett flöde som 
uppträder med det återkomstintervall som 
anges i 3 § inte överskrider det säkra vatten-
ståndet i dammen när dammens avtappnings-
kapacitet frånsett kraftverkets drivvattenfö-
ring utnyttjas. 

Den hydrologiska dimensioneringen av 
dammar i vattendrag används i tillämpliga 
delar också för den hydrologiska dimensio-
neringen av andra dammar.  

På översvämningsvallar tillämpas inte den 
hydrologiska dimensioneringen av dammar i 
vattendrag, utan dimensioneringen av dem 
grundar sig på bedömningar som görs från 
fall till fall enligt behovet av översvämnings-
skydd.  

3 § 

Det återkomstintervall som används vid den 
hydrologiska dimensioneringen 

Med återkomstintervall avses den tidsperi-
od under vilken flödet uppnås eller 
överskrids i genomsnitt en gång på lång sikt. 

Vid den hydrologiska dimensioneringen av 
klass  1-dammar  i  vattendrag ska användas 
5 000 - 10 000 års återkomstintervall. 

Vid den hydrologiska dimensioneringen av 
klass 2-dammar i vattendrag ska användas 
500 - 1 000 års återkomstintervall. 

Vid den hydrologiska dimensioneringen av 
klass 3-dammar i vattendrag ska användas 
100 - 500 års återkomstintervall. 
 

4 § 

Allmänna tekniska säkerhetskrav på dammar 

Dammkonstruktionens stabilitet liksom 
konstruktionsdetaljernas funktion och dimen-
sionering ska vara tillräckliga för att garante-
ra att dammen är säker i samtliga driftssitua-
tioner. 

Dammens tappningsluckor och andra 
driftsanordningar ska vara funktionssäkra. 
Det ska finnas ett reservlyftsystem för dam-
mens tappningsluckor. 

Det ska finnas fungerande färdvägar till 
dammen och möjlighet att underhålla dam-
men ska säkerställas även vid översvämning-
ar och dammolyckor. På dammen får inte 
finnas växlighet eller ämnen eller föremål 
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som inte hör till dammkonstruktionen och 
som medför fara för dammkonstruktionen el-
ler olägenhet för underhållet eller kontrollen 
av dammen. 

Dammägaren ska tillställa dammsäker-
hetsmyndigheten planerna för dammen och 
av dem ska framgå hur de tekniska säker-
hetskraven på dammen uppfylls och hur 
dammbassängen fylls med vatten eller något 
annat ämne i samband med att dammen tas i 
bruk. Dammägaren ska ordna möjlighet för 
dammsäkerhetsmyndigheten att konstatera 
att de tekniska säkerhetskraven uppfylls i 
olika skeden av byggnadsarbetet på dammen. 
 

5 § 

Särskilda tekniska säkerhetskrav på klass 1- 
och 2 -dammar 

Utöver vad som föreskrivs i 4 §, ska klass 
1- och 2-dammar vara tillräcklig höga för att 
garantera att dammen är säker i alla driftssi-
tuationer. Krönet på jorddammar i klasserna 
1 och 2 ska också vara farbart i hela sin 
längd. Vad som föreskrivs i denna paragraf 
gäller inte översvämningsvallar. 
 
 

6 § 

Riskutredning 

I riskutredningen ska anges hur vattnet el-
ler ett annat uppdämt ämne sprider sig vid ett 
dammbrott på de ställen där brottet medför 
störst skaderisk. Översvämningens största 
täckning vid ett dammbrott (översvämnings-
risk vid dammbrott) ska definieras. Skadeob-
jekt och funktioner på området för över-
svämningsrisk vid dammbrott ska utredas 
samt den skada som de åsamkas av vattnets 
eller ett annat uppdämt ämnes strömning el-
ler djup eller av ämnets beskaffenhet ska 
uppskattas. 

Om det är nödvändigt för att utreda dam-
mens klass eller för att göra upp säkerhets-
programmet eller en plan för räddningsvä-
sendet, ska flodvågens förlopp utredas med 
behövliga kalkyler exempelvis med hjälp av 
en terrängmodell. 
 

7 § 

Säkerhetsprogram för en damm 

I ett säkerhetsprogram för en damm ska be-
skrivas  

1) de åtgärder som behövs för att förebygga 
olyckor vid störningar samt för att förebygga 
och begränsa skadorna i händelse av en 
olycka, 

2) det material och den materiel som ska 
reserveras och den personal som dammäga-
ren har till sitt förfogande för att avvärja 
olyckor, 

3) dammägarens åtgärder som är nödvän-
diga för att skydda människor, egendom och 
miljön vid en olycka som beror på uppdäm-
ning, 

4) åtgärder för att anmäla dammolyckor, 
samt 

5) i fråga om avfallsdammar dessa dam-
mars särdrag såsom det uppdämda ämnets 
beskaffenhet, farliga egenskaper och de hal-
ter där dessa uppträder, hur ämnena sprider 
sig och förändras samt mängden.  
 

8 § 

Kontrollprogram 

I kontrollprogrammet ska anges kontrollin-
tervallerna för dammen, de objekt som kon-
trolleras och åtgärderna i anslutning till kon-
trollen, separat för idrifttagandet av dammen 
och för driften av den. 

I kontrollprogrammet ska också anges hur 
kontrollen av dammen effektiveras under 
översvämningar, störtregn, hårda vindar och 
andra motsvarande särskilda påfrestningar. 
 

9 § 

Säkerhetsarrangemang vid dammen 

De säkerhetsarrangemang som garanterar 
en säker drift av dammen ska innehålla 

1) arrangemang som säkrar driften av 
dammen vid störningar, 

2) varnings- och andra arrangemang med 
vilka den fara som tappningar från en damm i 
ett vattendrag medför för dem som befinner 
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sig uppströms och nedströms om dammen 
avvärjs, samt 

3) vid behov arrangemang med vilka den 
fara som skadegörelse eller ofog medför för 
dammsäkerheten avvärjs. 

Dammägaren ska göra upp en beskrivning 
över säkerhetsarrangemangen som hålls ajour 
och tillställs dammsäkerhetsmyndigheten, 
om de inte framgår av andra handlingar som 
tillställts dammsäkerhetsmyndigheten. 
 

10 § 

Datasystem 

Dammens ägare ska lämna följande uppgif-
ter till datasystemet: 

1) tillståndsbeslut som gäller dammen och 
andra beslut av domstolar eller myndigheter 
som gäller dammen, 

2) uppgifter om dammens hydrologiska 
dimensionering, 

3) planeringshandlingarna rörande dam-
men, av vilka framgår hur dammens tekniska 
säkerhetskrav har uppfyllts vid anläggandet 
av dammen samt vid ändringar och repara-
tioner på dammen, 

4) kontrollprogrammet för dammen, 
5) riskutredning, om en sådan ska göras för 

dammen, 
6) säkerhetsprogram, om ett sådant ska gö-

ras för dammen, 
7) beskrivning av säkerhetsarrangemangen, 

om en sådan ska göras för dammen, 
8) protokoll över återkommande inspektio-

ner och annat material i anslutning till dem, 
samt 

9) bedömningar av dammens skick. 
 

11 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 20  . 
 

————— 
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