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Årsmöte
Luftvårdsförbundets årsmöte hölls den 27 mars på Länsstyrelsen.

Styrelsen 2014
Det blev inga större förändringar i styrelsen. Tomas Hirsch fortsätter som
ordförande och Gunilla Berglund som vice ordförande. Birgitta Sjödén lämnar
Outokumpu och ett fyllnadsval kommer att göras under året. Det samma gäller
två suppleantplatser där det blir pensionsavgångar under året och ersättare
utses av respektive organisation. I övrigt blir det samma styrelse, valberedning
och revisorer som 2013.
Årsmötet antog programmet för samordnad kontroll av luftmiljön i
Dalarna.
Efter en presentation av Jan Bergström antogs programmet med vissa
justeringar av startår och budget. Ett samverkansområde bildas för samtliga
kommuner i Dalarna. Målsättningen är att de kontroller av miljökvalitetsnormer
som behövs organiseras och redovisas genom Luftvårdsförbundet i samarbete
med de enskilda kommunerna. Kontrollstrategin innefattar rutiner för
rapportering och information
Upphandling av ett mätsystem för kontinuerlig mätning och resultatredovisning
av partiklar pågår.
Årsmötesprotokollet och Programmet för samordnad kontroll finns at läsa på
www.dalaluft.se.
Regionalt Energi- och klimatseminarium 2014
Årets tema: Hållbara transporter.
Tid och plats: 9-16 tisdag 20 maj, Teknikdalen, Borlänge.
Medverkar gör bland annat: Maria Norrfalk, Bodil Jönsson, Dörte Fouquet och
Thomas B. Johansson.
Anmälan och program finns på: www.energiintelligent.se
Luftvårdsförbundet är medarrangör till energiseminariet även i år.

Nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
Den 1 januari 2014 träder Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (2013:11)
om kontroll av luftkvalitet i kraft. I samband med detta upphör de befintliga
föreskrifterna (2010:8) att gälla. Föreskrifterna har reviderats med anledning av
genomförandet av EU:s nya rapporteringsbestämmelser till luftkvalitetsdirektivet
(2008/50/EG) och direktivet om metaller och PAH (2004/107/EG). Även
luftkvalitetsförordningen (2010:477) reviderades tidigare i år till följd av detta.
Naturvårdsverkets föreskrifter (2013:11) om kontroll av luftkvalitet
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Årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen och seminarium med rubriken:
EU:s nya luftpaket
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Bakgrunden till kommissionens nya åtgärdspaket är de allvarliga miljö- och
hälsoproblem som dålig luft ger upphov till i Europa. Enligt EU beräknas cirka
400 000 personer ha dött i förtid av föroreningar under 2010. Utsläppen
påverkar också vattenkvalitet och ekosystem negativt. Dålig luft kostar också på
andra sätt samhället stora summor varje år, enligt kommissionens beräkningar
hela 23 miljarder euro, i form av bland annat förlorade arbetsdagar och påverkan
på byggnader och grödor.

!

Förslaget från kommissionen innehåller ett nytt övergripande ramverk för ren luft
fram till 2030. I paketet ingår också ett reviderat direktiv om nationella
utsläppstak för luftföroreningar.
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Idag finns utsläppstak för svavel, kväveoxid, flyktiga organiska ämnen och
ammoniak. Från 2020 träder nya, strängare utsläppstak i kraft. Dessa inkluderar
också fina partiklar - så kallade PM 2,5 där sot ingår - samt gränsvärden för
metan. Dessa sex grupper anses vara de värsta förorenarna.
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Luftkalendarium för våren
27 mars Årsmöte Dalarnas Luftvårdsförbund
10 april Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte
13 maj arbetsgruppsmöte
20 maj energiseminarium
26 maj styrelsemöte
---
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E-post: info@dalaluft.se
Webbplats: dalaluft.se

