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Rapport från partikelmätningarna i Mora 

En rapport från partikelmätningarna i Mora finns nu tillgänglig på www.dalaluft.se.  

Inledande kartläggning - brev till kommunerna 

Mätgruppen har skickat ett brev till kommunerna med tre frågor för en inledande kartläggning för att 

se om miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls.  

I kommuner ska luftkvaliteten kontrolleras genom att göra en så kallad inledande 

kartläggning/objektiv skattning. Detta för att bedöma om luftföroreningar överhuvudtaget utgör ett 

problem och vilka utsläppskällor som finns. Kartläggningen syftar inte enbart till att leva upp till 

uppställda krav utan ger också ett underlag för behovet av kommande mätningar. För att kunna göra 

en inledande kartläggning behövs några uppgifter: 

1. Det mest belastade gaturummet/vägen i kommunen där människor exponeras. Gatunamn, 

årsdygnstrafik, gaturumsbredd, hushöjder i nära anslutning till vägen, sandas vägen vintertid, 

skyltad hastighet och andel tung trafik 

2. Finns stora utsläppskällor för svavel eller metaller i kommunen som kan misstänkas ge stor 

lokal påverkan? 

3. Förekommer större veteranbilsparader i kommunen? 

Luftvårdsförbundet har tagit på sig rollen att som samordnare för samverkansområdet, stämma av 

med kommunerna och rapportera till Naturvårdsverket senast den 30: e juni. 

Regionalt energi-och klimatseminarium 3 maj "På väg mot ett fossilfritt 
Dalarna". 
Årets seminarium hade temat ”På väg mot ett fossilfritt Dalarna” och var ett samarbete mellan 
Energiintelligent Dalarna och Fossilfritt Sverige. Vid seminariet diskuterades hur vi ligger till och vad 
som behöver göras. Vilka särskilda utmaningar och möjligheter finns i vårt län? Under seminariet 
diskuterades även några av åtgärderna i Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål.   
 

Vårseminarium Svenska luftvårdsföreningen 
I samband med Svenska luftvårdsföreningens årsmöte 19 april hölls ett seminarium på temat ”Fysisk 
planering och luftkvalitet”.  
 



Dalarnas Luftvårdsförbund och personuppgifter 
Den 25 maj trädde en ny europeisk lag om behandling av personuppgifter i kraft: 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av 
enskilda personers personuppgifter. 
 
Dalarnas Luftvårdsförbund sparar så lite personuppgifter som möjligt, det rör sig om namn, 
arbetsplats och e-postadress för att vi ska kunna nå ut med information och inbjudningar. 
Medlemmar har alltid rätt att ta del av, eller radera, den information vi har. De kan alltid 
välja bort att få information från oss genom att meddela detta till info@dalaluft.se.  
 

Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter pågår 
Fakturering av avgifter till Luftvårdsförbundet pågår. Enligt årsmötesbeslutet så är avgifterna 
lika som föregående år. Medlemsavgiften är 1000 kr för alla. Utredningsavgiften är för 
kommuner 55 öre per invånare, A-anläggningar 10 000 kr och B-anläggningar 6000 kr. 
Utredningsavgiften är avgiften för vara med i samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet. 
 
Förbundet har 31 medlemmar det är 11 industrier/företag, 5 organisationer och 15 
kommuner. 
 

Planerade styrelsemöten och studiebesök  
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 21 september på Länsstyrelsen. 
Årets sista styrelsemöte blir fredagen den 30 november på Trafikverket.  
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