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Stort tack till Anki!
I samband med årsmötet avtackades Anki Enevoldsen efter 11 år som 
ordförande. Hon har varit Luftvårdsförbundets ordförande under händelserika 
år då många miljöinriktade projekt har bedrivits samtidigt som luftmiljön har 
övervakats. 

Dalarnas Luftvårdsförbund 20 år
Det uppmärksammades också att Dalarnas Luftvårdsförbund firar 20 år. 
Förbundets första ordförande var Göran Andersson från SSAB. Anki Enevoldsen 
har representerat Gagnefs kommun, enligt stadgarna är det nu dags för en 
ordförande från industrin. 

Ny ordförande och många nya styrelseledamöter
Tomas Hirsch, SSAB EMEA AB valdes till ny ordförande och Marit Ragnarsson, 
Säters kommun, valdes till vice ordförande. Det var ovanligt många nyval 
bland övriga styrelseledamöter också. Bland de ordinarie hittar vi följande nya:

Anders Åberg, Borlänge Energi AB 
Ravi Vishnu, Outokumpu Stainless AB 
Mari Jonsson, Borlänge kommun   

Nya namn bland suppleanterna är:    

Gunilla Berglund, Avesta kommun 
Jenny Jonsson, Borlänge kommun



Hela styrelsen med ordinarie och personliga suppleanter finns på 
www.dalaluft.se under Styrelse.

Efter årsmötesförhandlingarna informerade Mattew Ross Jones från 
Naturvårdsverket om den nya förordningen för kontroll av luftkvalitet. Den nya 
lagstiftningen och kraven på kommuner/samverkansområden presenterades. 
Vi fick också veta vad som krävs i Dalarna med hänsyn till tidigare mätningar 
och antal invånare. Mattew talade om utformning av en utvärderingsstrategi 
och vilka möjligheter för mätning och beräkning det finns.

Utifrån detta kommer en arbetsgrupp tillsätts för att utforma ett nytt 
mätprogram för Dalarna. 

Intervju med Tomas Hirsch, SSAB, 
Luftvårdsförbundets nya ordförande

Vem är du? 

Jag är 42 år , född i Avesta men bott i Borlänge sedan 1989, ha jobbat på 
SSAB sedan 1994 och haft div olika arbetsuppgifter, men det har alltid handlat 
om energi och mediaförsörjning och energieffektivisering.

Vad gör du? 

Jag ansvarar för strategisk energiförsörjning för SSAB i Borlänge, det innebär 
att jag jobbar med tillförsel- och  avtalsfrågor för elkraft, gasol, olja samt 
processgaser som kvävgas, vätgas och syrgas. Dessutom ansvarar jag för 
vårat energieffektiviseringsarbete samt energiledningssystem.

Du jobbar ju för att få hit naturgas. Vilka är fördelarna? Överväger de 
nackdelarna med det som kritikerna kallar fossilgas? 

Naturgas är ett mycket bra bränsle för alla högtemperatursprocesser inom 
industrin, inget stoft, inget svavel, låga NOx utsläpp samt 25% mindre CO2 
utsläpp än olja är de uppenbara fördelarna. Den kritik som finns mot det som 
kallas fossilgas är för mig obegriplig. Det är som att tycka att vi inte ska 
använda katalysatorbilar eftersom elbilar håller på att utvecklas. Synar man 
kritiken så märker man att den man egentligen menar är att vi inte ska bygga 
ut naturgasnätet. Kritikerna kan eller vill inte skilja på 
infrastrukturen naturgasnät mot energislaget naturgas. Jag kan inte förstå 
resonemanget. Däremot har jag viss förståelse för att det ur ett 
samhällsperspektiv inte är rimligt att bygga ut ett väl förgrenat naturgasnät i 
det glesbefolkade Sverige.
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Sedan kan jag bara konstatera att biogasutvecklingen går mycket fortare i 
Västra Götaland, Halland och Skåne än i resten av Sverige (där naturgasnät 
finns). 

Problem i biogassammanhang är att produktion sker långt från konsumenten, 
att lastbilstransport av gas är ganska ineffektivt samt att tillgång och 
efterfrågan inte går i fas. I Sverige facklas (eldas för kråkorna) nästan 15% av 
biogasproduktionen, samtidigt som 50% av fordonsgasen är biogas medan 
resten är naturgas. Efterfrågan finns alltså men gasen flyttas inte alltid till 
konsumenten. Analyserar man dessa fakta tycker jag att det är tydligt att 
naturgas är en bro till biogassamhället.

Vad vill du åstadkomma som ordförande i Luftvårdsförbundet? 

En svår fråga, först får jag sätta mig in i Luftvårdsförbundets frågor ordentligt, 
men det jag just nu tycker känns viktigt är att lyfta kännedomen om den nya 
förordningen för kontroll av luftkvalitet och dess konsekvenser för 
kommunerna i Dalarna, få ett gemensamt mätprogram samt att de mätningar 
och modelleringar som görs blir dokument som kommer medlemmarna, 
kommunerna och industrin, till än större nytta. Sedan vill jag naturligtvis att 
luften i Dalarna ska vara så bra att vi kan njuta av den fina naturen vi alla bor 
i!

Något annat du vill framför till Luftvårdsförbundets medlemmar?

Att de gärna får komma till mig eller styrelsen med sina förväntningar på vårt 
arbete. 
---
E-post: info@dalaluft.se

Webbplats: dalaluft.se
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