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Förord 
Den 1 juli 2014 trädde ny dammsäkerhetsregleringen i kraft i form av lag (2014:114) 

om ändring i miljöbalken samt tre förordningar som berör dammsäkerhet: 

> Förordning (2014:214) om dammsäkerhet 

> Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för 

Affärsverket svenska kraftnät 

> Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Svenska kraftnäts tog 2014 fram en plan för arbetet med implementering av den nya 

regleringen. Under perioden 2014-2016 har tyngdpunkten legat på att stödja och följa 

upp inventering, konsekvensutredning och klassificering av befintliga dammar.  

I denna uppdaterade plan beskrivs Svenska kraftnäts arbete med implementeringen av 

den nya regleringen under 2017-2019. Under perioden kommer tyngdpunkten ligga på  

> att utveckla och implementera arbetssätt för effektiv tillsyn, 

> att stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet, och  

> att stödja genomförandet av en kontrollstation 2018.   

Planen har upprättats av Svenska kraftnäts dammsäkerhetshandläggare och fastställts 

av Bo Krantz, chef för avdelning Stab och samordning (cS), efter samråd med Mats 

Lindblom, ställföreträdande enhetschef Beredskap (tf cSB). I samband med faststäl-

landet av planen har synpunkter även inhämtats från Dammsäkerhetsrådet.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte  
Syftet med denna plan är att beskriva Svenska kraftnäts samordnande roll och arbets-

uppgifter för implementeringen av den nya dammsäkerhetsregleringen.  

Implementeringen av det nya regelverket stöds i tillämpliga delar även av insatser 

inom flera av våra angränsande verksamhetsområden inom dammsäkerhet. För när-

mare information hänvisas till verkets planer inom bl.a. Tillsynsvägledning1, Informat-

ion och samverkan2 och Forskning, utveckling och kunskapsförmedling3. 

1.2 Proposition Dammsäkerhet 
Regeringen anger i proposition 2013/14:38 Dammsäkerhet att syftet med dammsä-

kerhetsregleringen är att förebygga dammhaveri, bland annat genom att stödja ut-

vecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna samt stärka tillsynen av 

dammsäkerheten.  

I propositionen föreslås att en kontrollstation genomförs år 2018 för att säkerställa att 

tillsynen fungerar väl, dvs. har skärpts i den omfattning som krävs. Det anges att kon-

trollstationen bör innefatta en utvärdering av såväl tillsyn som tillsynsvägledningen för 

att avgöra om de uppfyller de högt ställda förväntningar och behov som samhället har 

på en fungerande dammsäkerhet. Bl.a. bör en uppföljning genomföras av hur tillsyns-

arbetet bedrivits och utvecklats, och hur väl länsstyrelsens arbete med tillsyn motsva-

rar tillsynsavgifterna för klassificerade dammar (nivån på schablonavgifterna). Vidare 

framhålls att kontrollstationen bör innefatta en utvärdering av hur många dammar 

som utgör skyddsobjekt enligt skyddslagen. 

1.3 Svenska kraftnäts roll 
Enligt 3 § förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät 

ska Svenska kraftnät främja dammsäkerheten i landet. Här ingår enligt 5 § bl.a. att  

1 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2017-2019, Svenska kraftnät prel. mars 2017. Dnr 2016/2257. 
2 Information och samverkan inom dammsäkerhetsområdet - Plan för Svenska kraftnäts samverkan, informations-, och 
kunskapsutbyte inom dammsäkerhetsområdet 2015-2017, Svenska kraftnät 2015-08-13. Dnr 2015/1399. 
3 FoU Dammsäkerhet. Plan för Svenska kraftnäts stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom dammsäker-
hetsområdet 2016-2017, Svenska kraftnät 2015-12-14. Dnr 2015/2027. 
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svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen 
(2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett 
effektivt tillsynsarbete. 

I 9 och 10 §§ förordning (2014:214) om dammsäkerhet bemyndigas Svenska kraftnät 

att meddela föreskrifter.  

9 § Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om när en 
konsekvensutredning enligt 2 och 4 §§ senast ska ges in till tillsyns-
myndigheten. 

10 § Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om inne-
hållet i samt omfattningen och dokumentationen av 

1. konsekvensutredningen enligt 2 §, 

2. säkerhetsledningssystemet enligt 5 §, 

3. helhetsbedömningen enligt 7 §, och 

4. rapporten enligt 8 §. 

Svenska kraftnät bedömer vidare att det ingår i verkets uppgifter att stödja genomfö-

randet av kontrollstationen genom att bidra med relevant underlag.   

1.4 Genomförda aktiviteter 2014-2016 
Svenska kraftnäts tog 2014 fram en plan för arbetet med implementering av den nya 

regleringen. Under perioden 2014-2016 har tyngdpunkten har legat på att stödja och 

följa upp inventering, konsekvensutredning och klassificering av befintliga dammar. 

Svenska kraftnät har meddelat föreskrifter4 och vägledning5 enligt dammsäkerhetsför-

ordningens 9 § och 10 § punkt 1 rörande konsekvensutredning. För 10 § punkt 4 har 

vägledning6 utarbetats 2016, och successivt införande av de nya rapporteringsrutiner-

na för klassificerade dammar kommer att göras 2017-2019.  (För 10 § punkterna 2-3 

4 Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordning (2014:214) om 
dammsäkerhet; SvKFS 2014:1 
5 Konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering - Vägledning avseende Affärsverkets svenska kraftnäts föreskrifter 
och allmänna råd om konsekvensutredning enligt 2 § förordningen (2014:214) om dammsäkerhet, Svenska kraftnät 2015-05-
22, Rev. 2016-04-08. Dnr 2016/726. 
6 Årlig dammsäkerhetsrapportering - En vägledning från Affärsverket svenska kraftnät jml. 8 § förordningen (2014:214) om 
dammsäkerhet, Svenska kraftnät 2016-12-01. Dnr 2016/2290. 
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kommer vägledning att tas fram under innevarande period.) Svenska kraftnäts har valt 

att avvakta med att ta fram ytterligare föreskrifter. 

Under perioden har konsekvensutredning och klassificering genomförts för ett stort 

antal dammar. Svenska kraftnät har stöttat länsstyrelsen i arbetet, bl.a. genom att 

utarbeta handläggarstöd, anordna handläggarträffar och ge bidrag till handläggningen 

av klassificeringsbeslut.  

1.5 Inriktning för 2017-2019  
Under de närmaste åren bedöms insatser kopplade till implementeringen av det nya 

regelverket för dammsäkerhet vara av stor vikt. Verkets inriktning för 2017-2019 är 

att: 

> Stödja och följa upp klassificeringsarbetet - Svenska kraftnät kommer även 

fortsättningsvis att avsätta stora resurser för samordning, stöd och uppföljning av 

arbetet med konsekvensutredning och klassificering av dammar.  

> Stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet – Svenska kraftnät kommer 

att stödja utvecklingen genom att ta fram vägledningar för att förtydliga innebör-

den av dammsäkerhetsregleringen, samt initiera och bidra till utvecklingsprojekt 

och kunskapsuppbyggande insatser. 

> Utveckla en effektiv tillsyn - Svenska kraftnät avser att stärka insatserna un-

der perioden för att åstadkomma en effektiv tillsyn. Här ingår bl.a. att utveckla ar-

betssätt, myndighetssamverkan och metoder för uppföljning av tillsynen.  

> Stödja genomförandet av kontrollstationen 2018 – Svenska kraftnät avser 

att bistå regeringen i genomförandet av en kontrollstation genom att tillhanda-

hålla relevanta underlag. 

> Informationsinsatser – Svenska kraftnät informerar berörda aktörer om im-

plementeringsarbetet, bl.a. på Svenska kraftnäts webbplats, vid dammsäkerhets-

utbildningar och seminarier samt via mailutskick.   

Svenska kraftnäts avser att i lämpliga delar genomföra utvecklingsinsatserna i samver-

kan med berörda parter. Samverkan sker i första hand genom företrädare för länssty-

relserna och dammägare/branschorganisationer. Vidare används Dammsäkerhetsrå-

det för att beskriva och diskutera utvecklingen samt inhämta synpunkter på förslag på 

utvecklingsinsatser.  
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Planen ses över årligen och revideras vid behov. Huvudsakliga aktiviteter, uppföljning 

av resultat och avvikelser redovisas i Svenska kraftnäts årliga rapportering till rege-

ringen om dammsäkerhetsutvecklingen i landet.  

Införandet av det nya regelverket har medfört utökade arbetsuppgifter för Svenska 

kraftnät. 2016 har antalet dammsäkerhetshandläggare utökats till fyra. I storleksord-

ningen två årsarbetskrafter avses användas för verksamhet relaterad till implemente-

ring av det nya regelverket. Här inkluderas förstärkt tillsynsvägledning och utveckling 

av tillsynen. Verksamheten finansieras av anslag elberedskap.   
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2 Aktiviteter 
I detta avsnitt beskrivs aktiviteter som Svenska kraftnät avser att genomföra för att 

stödja implementeringen av dammsäkerhetsregleringen. Planens aktiviteter är grup-

perade i följande huvudområden.  

> 2.1 Dammsäkerhetsklassificeringens genomförande 

> 2.2 Stöd till utveckling av dammsäkerhetsarbetet 

> 2.3 Utveckling av tillsyn och tillsynsvägledning 

> 2.4 Underlag för kontrollstation 2018 

> 2.5 Informationsinsatser 

Svenska kraftnäts ambition är att genomföra aktiviteterna de år som anges inom pa-

rentes i slutet av varje avsnitt. 

2.1 Dammsäkerhetsklassificeringens genomförande 
Dammsäkerhetsklassificeringens genomförande beskrivs i Klassificering av dammar – 

tidplan och fördelningsnyckel7. Klassificeringsarbetet genomförs i huvudsak under 

2015-2018. Det genomförs främst av dammägarna, som upprättar konsekvensutred-

ningar, och länsstyrelserna, som handlägger konsekvensutredningar och beslutar om 

klass. Nedan beskrivs Svenska kraftnäts aktiviteter för att stödja och följa upp klassifi-

ceringsarbetet.  

2.1.1 Handläggarträffar och workshops för länsstyrelserna 
Svenska kraftnät har sedan 2014 anordnat informationsdagar, med workshopinslag, 

för länsstyrelsernas handläggare en till två gånger per år. Under 2017-2019 planeras 

ytterligare informationsdagar och workshops för handläggarna. Syftet är dels att in-

formera om arbetssätt, vägledningar mm., dels att följa upp och diskutera klassifice-

rings- och tillsynsarbetet. Vidare avses ytterligare behov av tillsynsvägledning fångas 

upp. (2017-2019) 

2.1.2 Stöd till länsstyrelsehandläggarna 
Vid behov kompletterar Svenska kraftnät tidigare upprättade mallar för länsstyrelser-

nas planer för klassificeringsarbetet och lägesrapporterna till Svenska kraftnät. Även 

7 Klassificering av dammar – tidplan och fördelningsnyckel, Regeringsuppdrag Dammsäkerhet 2014, Svenska kraftnät, dnr. 
2014/909 
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handläggarstöd8 med vanliga frågor och svar om klassificeringen kompletteras vid 

behov. (löpande) 

Svenska kraftnät utgör bollplank för handläggarna vid länsstyrelserna i deras arbete 

med granskning av inkomna konsekvensutredningar och beslut om klass.  (2017-2018) 

2.1.3 Ekonomiskt stöd till länsstyrelserna 
Svenska kraftnät ger ekonomiskt stöd till länsstyrelserna för arbetet med dammsäker-

hetsklassificeringen. För att erhålla medel från Svenska kraftnät för arbetet med 

dammsäkerhetsklassificeringen ska varje länsstyrelse göra lägesredovisningar och 

vidarebefordra inkomna konsekvensutredningsblanketter och fattade beslut om klass 

till Svenska kraftnät. (2017) 

Svenska kraftnät förutser att länsstyrelserna även 2018 kommer att behöva stöd för 

fortsatt arbetet med klassificeringen, samt lägesredovisning enligt ovan. Svenska 

kraftnät avser att fatta beslut om former och villkor för fortsatt stöd, och följa länssty-

relsernas arbete. (2018) 

2.1.4 Uppföljning av länsstyrelsernas arbete med klassificering 
Varje länsstyrelse ska följa upp och rapportera till Svenska kraftnät om nuläget i för-

hållande till upprättad plan minst två gånger per år under klassificeringsperioden. 

Svenska kraftnät sammanställer läget nationellt och informerar om den på hemsidan. 

(2017-2019) 

Baserat på länsstyrelsernas lägesrapporteringar sammanställer Svenska kraftnät upp-

gifter om dammanläggningar som klassificerats. Förteckningen uppdateras och juste-

ras löpande. (2017-2019)  

  

8 Dammsäkerhetsklassificering. Tillsynsvägledning - Frågor och svar. Svenska kraftnät, Dnr 2015/957, rev. 2016-05-18. 
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2.2 Stöd för utveckling av dammsäkerhetsarbetet 
I detta avsnitt beskrivs det stöd för utveckling av dammsäkerhetsarbetet, i form av 

vägledningar och kunskapsunderlag, som Svenska kraftnät planerar att ta fram kopp-

lade till det nya regelverket. Vägledningarna och andra dokument upprättas i samråd 

med berörda aktörer. Vår avsikt är att vägledningarna ska vara levande dokument, 

som kan kompletteras och fördjupas efter hand. 

2.2.1 Handbok Dammsäkerhet med ny utformning 
Tidigare versioner av Handbok Dammsäkerhet har utgjorts av en samlad tryckt utgåva 

(senast 2013). Nästa version av handboken kommer att bestå av ett antal ”moduler”. 

Syftet är att underlätta successivt framtagande av materialet, och framtida uppdate-

ringar. I handboken samlas aktuella vägledningar, metodstöd mm., efter en inledande 

beskrivning av det svenska regelverket och övergripande principer för dammsäker-

hetsarbetet i landet.  (2017) 

Handbokens ”moduler” läggs ut på Svenska kraftnäts webbplats i takt med att de fär-

digställs.  (löpande) 

2.2.2 Föreskrifter  
Svenska kraftnät avser att avvakta resultaten från den aviserade kontrollstationen 

2018, och därefter ta ställning till om eventuella revideringar i föreskrifterna och/eller 

kompletterande föreskrifter bör upprättas. (2019) 

2.2.3 Vägledning om konsekvensutredning 
Svenska kraftnät kompletterar vägledningen om konsekvensutredningar och klassifi-

cering vid behov. En konsultutredning om metoder och exempel för förenklad konse-

kvensutredning för vissa mindre dammar genomförs vintern 2016/2017. Den kommer 

ligga till grund för en sådan komplettering. (Våren 2017) 

2.2.4 Vägledning om årlig dammsäkerhetsrapportering  
Svenska kraftnät har upprättat vägledning och mallar för årlig dammsäkerhetsrappor-

tering 2016. Vägledningen är i första hand utformad med hänsyn till stora företag 

inom vattenkraftindustrin. 

Svenska kraftnät avser att ta ställning till om det behövs kompletterande vägledning 

och mallar som är särskilt anpassade för mindre dammägare, gruvindustrin, etc., och 

upprätta dessa vid behov. (2017) 
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2.2.5 Vägledning om säkerhetsledningssystem och helhetsbedöm-
ning 

Svenska kraftnät avser att upprätta vägledning avseende säkerhetsledningssystem och 

helhetsbedömning som en integrerad del i en övergripande beskrivning av det svenska 

systemet för dammsäkerhet och dammägares dammsäkerhetsarbete. I lämpliga delar 

avses samordning med revidering av branschens riktlinjer för dammsäkerhet göras. 

(2017)  

2.2.6 Kunskapsuppbyggnad och utvecklingsprojekt  
För att stödja arbetet med att upprätta vägledningar kan kunskapsuppbyggande insat-

ser och utvecklingsprojekt behöva genomföras. Sådana initiativ kan antingen genom-

föras inom ramen för Energiforsks dammsäkerhetsprogram eller som egeninitierade 

konsultuppdrag. (löpande, vid behov) 

Den stora majoriteten av dammägare (med större dammar) som idag bedriver ett ak-

tivt dammsäkerhetsarbete är verksamma inom vattenkraftindustrin respektive gruvin-

dustrin. Kunskapsuppbyggande insatser för andra typer av dammar och dammägare, 

samt vad det nya regelverket innebär för dessa, planeras. Insatser skulle t.ex. kunna 

handla om: 

> Den nya regleringens tillämpning på invallningar, småskalig vattenkraft, dammar 

för konstgjord snöproduktion, skogsbolagens dammar etc.  
> Det befintliga dammbeståndet i Sverige. En historisk tillbakablick görs med be-

skrivning om i vilka syften och under vilka epoker olika typer av dammar byggdes. 

Vidare beskrivs karaktäristiskt utförande och vad detta innebär idag för dammsä-

kerhetsarbetet (svagheter, underhålls- och åtgärdsbehov).   
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2.3 Utveckling av tillsyn och tillsynsvägledning 
Svenska kraftnät svarar för tillsynsvägledning i frågor om dammsäkerhet i miljöbalken 

11 kap., och samverkar med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsar-

bete. I verkets plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2017-20191 beskrivs inrikt-

ningen för tillsynsvägledningen och vilka övergripande insatser som planeras för peri-

oden. Nedan tydliggörs aktiviteter som har explicit koppling till att stärka tillsynen av 

dammsäkerheten i enlighet med ambitionen i Dammsäkerhetspropositionen.  

2.3.1 Referensgrupp för stärkt dammsäkerhetstillsyn 
Svenska kraftnät avser att bilda en referensgrupp för arbetet med att utveckla arbets-

sätt för stärkt och effektiv dammsäkerhetstillsyn. Referensgruppen bör utgöras av 

några utvalda dammsäkerhetshandläggare från länsstyrelserna respektive Svenska 

kraftnät. Vid behov kan personer med expertis i särskilda frågor bjudas in, t.ex. krisbe-

redskapshandläggare från länsstyrelsen, representanter för dammägare m.fl. Refe-

rensgruppens uppgift är att utgöra ett diskussionsforum som ger råd och stöd till 

Svenska kraftnät i utvecklingen av effektiva arbetssätt och metodstöd för tillsynen. 

(våren 2017)  

2.3.2 Vägledning om länsstyrelsernas tillsyn  
För att stödja länsstyrelsehandläggarna i arbetet med tillsyn av dammsäkerheten upp-

rättas vägledningar/handläggarstöd. Arbetet bedrivs i samverkan med referensgrup-

pen för stärkt dammsäkerhetstillsyn, och förankras vid handläggarträffar. 

Tyngdpunkten ligger inledningsvis på att ta fram vägledning för länsstyrelsernas upp-

följning av den årliga rapporteringen om dammsäkerhet, och tydliggöra hur rapporte-

ringen kan utnyttjas som underlag för planering och prioritering av tillsynsinsatser. 

Vägledningen utvecklas efter hand, med stöd av erfarenheter från tillsynen. (2017) 

Inriktning för ytterligare vägledning tas fram efter samråd med referensgruppen. 

(2018-) 

2.3.3 Samverkan för effektivt tillsynsarbete  
Svenska kraftnät ska samverka med länsstyrelserna för ett effektivt tillsynsarbete. 

Arbetssätt för denna samverkan utvecklas av Svenska kraftnät med stöd av referens-

gruppen. Frågor att belysa kan vara bl.a. i vilka ärenden Svenska kraftnät bör ha en 

mer aktiv roll, arbetsformer och samordning vid tillsyn av verksamhet som berör flera 

län, tillgängliggörande av tekniskt kunskapsstöd och vägledning i enskilda ärenden, 

stöd vid förberedelser inför och medverkan vid tillsynsbesök mm. (höst 2017-2018)  
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2.3.4 Kompetensutveckling av dammsäkerhetshandläggare  
Svenska kraftnät avser att, i samverkan med referensgruppen, kartlägga behov av 

kompetenshöjande åtgärder och utbildningar för dammsäkerhetshandläggare på läns-

styrelserna. Olikheter i dammbestånd och antal dammar i olika dammsäkerhetsklass 

beaktas i arbetet. (höst 2017) 

Baserat på behovskartläggningen utarbetar Svenska kraftnät en plan där utbildnings-

insatser och andra åtgärder beskrivs. (vår 2018)  

2.3.5 Uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen 
Svenska kraftnät ska som en del av tillsynsvägledningen följa upp den tillsyn och den 

tillsynsvägledning som görs. Uppföljning av tillsynen genomförs årligen. (kv 1 2017 

osv.) 

Med hänsyn till införandet av dammsäkerhetsregleringen och den planerade kontroll-

stationen bör metodiken för att följa upp den operativa dammsäkerhetstillsynen ut-

vecklas. Uppföljningen ska ge en samlad bild av tillsynsarbetets omfattning, hur det 

har bedrivits och i vilken mån det motsvarar nivån på schablonavgifterna för tillsynen 

av klassificerade dammar. Dataunderlag hämtas bl.a. från länsstyrelsernas system för 

redovisning av tid, ekonomi och ärenden. Ändamålsenligt innehåll och arbetssätt för 

uppföljningen utarbetas av Svenska kraftnät i samverkan med referensgruppen och 

övriga berörda på länsstyrelserna. (2018-2019) 
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2.4 Underlag för kontrollstation 2018 
Som nämnts i avsnitt 1.2 avses en kontrollstation genomföras 2018. Syftet med kon-

trollstationen är bl.a. att säkerställa att tillsynen har skärpts och fungerar väl.  

Svenska kraftnäts avser att stödja regeringen i genomförandet av kontrollstationen 

genom att tillhandahålla relevant underlag. Svenska kraftnät bedömer att underlag 

kommer att efterfrågas inom bl.a. nedanstående områden: 

1. Dammsäkerhetsklassificering 

2. Dammsäkerhetstillsyn 

3. Svenska kraftnäts vägledning och stöd 

4. Dammar som utgör skyddsobjekt 

Svenska kraftnät följer punkt 1-3 löpande. Som underlag inför kontrollstationen kan 

en sammanställning upprättas över läget i slutet av 2017 (eller vid en annan önskad 

tidpunkt). (2018) 

Punkt 4 är inte något som Svenska kraftnät följer löpande. Svenska kraftnät avser 

därför att genomföra en inventering av dammar som utgör skyddsobjekt under 2017. 

Inventeringen görs genom att tillfråga länsstyrelserna. Därefter sammanställer 

Svenska kraftnät de inkomna svaren.  (kv 4 2017) 
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2.5 Informationsinsatser 

2.5.1 Information på Svenska kraftnäts webb 
Information om regelverket och arbetet med implementeringen, vägledningar, kun-

skapsunderlag och mallar mm. tillgängliggörs på Svenska kraftnäts webb, på dammsä-

kerhetssidorna i aktörsportalen. (löpande) 

Här kommer vi också lägga ut sammanställningar såsom 

> Lägesrapporter om dammsäkerhetsklassificeringens genomförande (halvårsvis) 

> Sammanställning av dammägares årliga rapportering om dammsäkerhet till läns-

styrelserna (höst, årligen) 

> Uppföljning av dammsäkerhetstillsynen (vår, årligen)  

> Svenska kraftnäts rapportering till regeringen om dammsäkerhetsutvecklingen i 

landet (kv 4, årligen) 

2.5.2 Andra informationskanaler 
Andra informationskanaler som används för tillgängliggörande av information är t.ex. 

> Utskicka av information per epost till länsstyrelsernas dammsäkerhetshandläg-

gare via mailnätverket. (löpande) 

> Anordnande av möten och medverkan i nätverk och referensgrupper. Ett nätverk 

för dammtekniskt sakkunniga hos dammägare skulle kunna vara en ny informat-

ionskanal som kan medverka till en mer verksamhetsnära dialog avseende regel-

verkets inverkan på dammsäkerhetsarbetet. (löpande) 

> Energiföretagen Sveriges och SveMins dammsäkerhetskurser där Svenska kraft-

näts dammsäkerhetshandläggare medverkar som föreläsare. Kursmaterialet á-

jourhålls inför genomförandet för att på ett effektivt sätt föra ut aktuell informat-

ion om gällande regelverk, vägledningar mm. till kursdeltagare. (Kurser genom-

förs några gånger per år) 

> Presentationer i samband med temadagar, seminarier och konferenser. En in-

formationskanal där vi samlat kan nå ut till många verksamma inom dammsäker-

hetsområdet är de temadagar som SwedCOLD anordnar. (kv 2 och kv 4, årligen)  

> Presentationer och dialog vid länsstyrelsers och andra centrala myndigheters 

handläggarträffar och nätverk. 
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