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Farligt gods - Information om samrådsmöten 2023
MSB vill med detta brev informera om de samrådsmöten som är planerade att hållasunder
2023 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. Samrådsmötena
kommer att hållas digitalt och ger er möjlighet att diskutera och lämna synpunkter påde
dokument och förslag som skickats in till respektive internationellt möte. MSB tar
dessutom gärna emot skriftliga synpunkter på de förslag som ska diskuteras. Förslagen
berör på olika sätt innehållet i de olika regelverken om transport av farligt gods och
kommer därigenom att påverka transporter såväl i Sverigesom internationellt.

Samrådsmötet hålls normalt på torsdagen tio dagar föredet internationella mötet och
inbjudan med detaljer och anmälningsinformation skickas ut ca tre veckor före mötet.

Under 2023 är följande samrådsmöten planerade:

Med vänliga hälsningar

Josefine Gullö
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

Da tum
2023-01-16

Ärendenr
MSB 2023-00907

Ert da tum
Ange ert da tum

Er referens
Ange er referens

Enheten för hantering av fa rligt gods oc h
brand fa rlig va ra
Josefine Gullö
010-240 5224
Josefine.Gullo@msb .se

Sänd lista e-post

Internationellt möte Samrådsmöte Ansvarig
ADR-WP.15 (15-19 maj) (Väg) 4 m aj Katarina

StrömADR-WP.15 (prel. 6-10 nov) (Väg) Pr el im in är t 26 ok t

Joi n tm ötet RI D/ ADR (20-24/ 3) (Järnväg + Väg) 9 m ar Johan
Karlsson

Henric
Strömberg

Joi n tm ötet RI D/ ADR (19-29 sept) (Järnväg + Väg) 7 sept

Subkom m it té TDG (3-7 juli) (Alla transportslag) 21 ju l (ons) Josefine
Gullö

Camilla
Oscarsson

Subkom m it té TDG (27 nov-6 dec) (Alla transportslag) 16 nov

RI D (prel. 20-24 nov) (Järnväg) Pr el im in är t 9 nov Joakim
Agås

Beslutad 2023-01-16 av Fredrik Nyström
Detta dokument är digitalt beslutat och därför saknas namnunderskrift
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