
Årsmöte 
Protokoll från årsmötet finns på Luftvårdsförbundet hemsida: www.dalaluft.se

Vid årsmötet valdes följande styrelse för 2012:

Tomas Hirsch, SSAB EMEA, Borlänge omvaldes till ordförande
Gunilla Berglund, Avesta kommun ny vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Johan Hallberg, Landstinget, Hedemora
Karin Mårtensson Kårwik, Trafikverket nyval. Karin jobbar som målstrateg miljö för region 
Mitt på Trafikverket, Östersund. Det innebär övergripande miljöarbete inom alla områden, 
ganska mycket med buller och luft. Ha gått en kortare kurs i SIMAIR.  
Anna-Karin Jansson, Miljökontoret Falu kommun
Anders Åberg, Borlänge Energi
Anders Viklund, Miljönämnden Borlänge nyval
Birgitta Sjödén, Outokumpu Avesta

Suppleanter:
Erik Granås, Outokumpu Stainless AB Långshyttan, nyval
Anne-Lie Stenberg, Leksands kommun, nyval. Anne-Lie är ordförande i 
Samhällsbyggnadsutskottet på 50 % och 1: vice i kommunstyrelsen på 40 %. 
Anders Nordahl, Landstinget
Håkan Johansson, LRF, Sandviken
Alf Turesson, Länsstyrelsen
Andreas Jansson, Falu kommun
Maria Viklund, Stora Enso Fors, nyval
Jenny Jonsson, Borlänge kommun
Jan Magdalinski, Stora Enso Kvarnsveden

Luftföroreningar och hälsa 
Efter årsmötesförhandlingarna informerade Martin Juneholm, nationell samordnare 
luftkvalitet på Trafikverket om kopplingen mellan luftföroreningar och hälsa. Han visade 
exempel på lidanden (och kostnader) på grund av luftföroreningar.
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Partiklarna kostar samhället 26 miljarder kronor extra per år på grund av: 
• Omkring 3 400 förtida dödsfall.
• 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.
• Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.
• Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär.

Han visade ett antal diagram på utvecklingen av olika miljöbelastande ämnen och slutsatserna 
formulerades i följande punkter: 

• Betydliga förbättringar av luftkvaliteten i tätorter, men fortfarande finns problem med 
överskridande av normer och mål. 

• Trafikens bidrag är stort, framförallt i tätorter där många människor utsätts. 
• Hälsoeffekter av både ultrafina avgaspartiklar och dubbdäcksgenererade grövre 

partiklar – begränsa utsläppen av båda typer av partiklar. 
• Hälsoeffekter vid halter även under gränsvärden – hälsovinster av haltminskningar även 

under miljökvalitetsnorm. 
• Bra med kombinationer av åtgärder som gynnar flera mål samtidigt, luftkvalitet, buller 

och klimat.

Energi- och klimatseminarium 
Seminariet arrangerades för tionde året med temat ”Miljödriven utveckling på väg mot 2050” 
med Tone Bekkestad som moderator och Anders Wijkman som huvudtalare. Dalarnas ska som 
pilotlän för grön utveckling stärka och utveckla det regionala arbetet för energiomställning och 
minskad klimatpåverkan. Det ska utnyttja en miljödriven utveckling för att skapa nya jobb, 
tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Luftvårdsförbundets ordförande Tomas Hirsch fanns med ”Energiintelligent Dalarna i soffan – 
4 goda exempel” där Tomas representerade industrin och delade med sig av sitt jobb med 
energifrågor på SSAB EMEA. Övriga exempel var från utbildning, kommunal verksamhet och 
transporter.

Seminariet var som vanligt välbesökt med nästan 300 deltagare.
Luftvårdsförbundet var medarrangör även i år.

Nytt mätprogram 
Planeringen av det nya mätprogrammet går vidare. Det innehåller modeller för mätteknik, 
fördelning av kostnader samt ansvarsfördelning mellan kommuner och Luftvårdsförbundet. 

En person kommer att projektanställas under några månader för att besöka kommunerna och 
informera och diskutera dessa frågor. 

Inköp av ny mätutrustning gemensamt för hela länet är också aktuellt. 

SIMAIR är en tänkbar modell att använda för Dalarna. Om kommunerna samverkar genom 
Luftvårdsförbundet (beräknat på att mätningar görs vart tredje år) skulle kostnaderna hamna 
på ca 65 000 kr per år, vilket ryms inom Luftvårdsförbundet budget.



Medlemsavgifter och utredningsavgifter 
Fakturor har skickats till Luftvårdsförbundets medlemmar på medlemsavgift och 
utredningsavgift. Avgifterna är samma som tidigare d v s:
Medlemsavgiften är 1 000 kr för alla. 
Utredningsavgiften är för kommuner 55 öre per invånare, A-anläggningar betalar 10 000 kr 
och B-anläggningar 6 000 kr. Utredningsavgiften är beräknad på hur stor miljöbelastning 
verksamheterna har. 
Antalet medlemmar (företag och kommuner) är 37 st

---

E-post: info@dalaluft.se
Webbplats: dalaluft.se
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