
Luftmätningar 2015-2020 

Dalarnas Luftvårdsförbund köper mättjänst från Stockholm luft och buller (SLB) 
under ett år enligt det anbud som lagts. Kostnaden för det är 200 000 kr.  

Mätningarna föreslås börja i Borlänge med start i januari 2015. Mätande kommun 
ansvarar för lokalisering av plats för mätskåp och framdragande av el samt 
elkostnad.  

SBL kommer hit i höst för att reka med målet att få utrustningen på plats i 
december. 

Under första mätåret 2015, som sköts av SLB, kommer en "mätgrupp" från DLF att 
vara med för att lära och utvärdera för att kommande år göra mätningar i egen 
regi.  !
Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter pågår.  
Som de flesta kanske noterat så pågår fakturering av avgifter till 
Luftvårdsförbundet. 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. !
Nya föreskrifter om kontroll av luftkvalitet  
I januari 2014 trädde Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter (NFS 2013:11) i 
kraft. En förändring är att modellerade data numera får rapporteras senare till 
datavärden (30 juni) än mätdata. 

I föreskrifterna finns en ny bilaga om rapportering av uppgifter i åtgärdsprogram. 
Det krävs fler uppgifter från kommunerna i samband med överskridande av 
miljökvalitetsnormerna.  

Mer om föreskrifterna på Naturvårdsverkets webbsida  !
Dödsfall som följd av luftföroreningar  
WHO rapporterade i april 2014 att vart åttonde dödsfall i världen är en följd av 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=11101157&uid=23315694&&&http%253a%252f%252fwww.naturvardsverket.se%252fstod-i-miljoarbetet%252fvagledningar%252fmiljokvalitetsnormer%252fmiljokvalitetsnormer-for-utomhusluft%252fkontroll-av-luftkvaliteten%252f


exponering av luftföroreningar. År 2012 avled 3,7 miljoner människor under 60 års 
ålder av föroreningar i utomhusluft. Städer kan förbättra luftkvaliteten genom 
lokala åtgärder, men på många håll i världen försämras luftkvaliteten, visar nya 
mätdata från WHO. 
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