Medlemsbrev nr 3, juni 2011, från

Dalarnas Luftvårdsförbund
På bilden till vänster ser vi delar av styrelsen samlade för första gången. Fr v
Nils Karlsson, Tomas Hirsch, Lena Nerhagen, Johan Hallberg, Marit Ragnarsson
och Andreas Jansson.

Nytt mätprogram för luftövervakning

Länsstyrelsen har tillsammans med Falu och Borlänge kommuner börjat
diskutera utformning av ett mätprogram som uppfyller kraven enligt den nya
Luftkvalitetsförordningen.
Det handlar om att kontrollera att miljökvalitetsnormer för olika ämnen inte
överskrids.
Kommuner som bedriver kontrollen i samverkan med varandra erhåller fördelar
i form av krav på färre antal provtagningsplatser samt genom koncentration av
kompetens.
Vid senaste styrelsemötet presenterades ett första förslag på det "program för
samordnad kontroll" som förordningen säger att ett
Luftvårdsförbund ska ta fram.
Programmet ska innehålla:
- beskrivning av organisation
- kontrollstrategi för åtminstone 2 år
- kartor som beskriver mätning och modellering
- information om och analys av tidigare genomförda mätningar
- rutiner för rapportering och information
- långsiktig mät- och modellberäkningsstrategi.

Till detta tillkommer enklare mätningar som kontroll av halterna i olika delar av
samverkansområdet. Detta kan ske antingen genom enklare mätningar med
diffusionsprovtagare eller indikativa mätningar med en ambulerande mer
avancerad mätutrustning. Med en ambulerade mätutrustning kan även
kontinuerliga mätningar genomföras.
Arbetsgruppen kommer att utökas med en person från en medelstor kommun
och arbeta vidare med mätprogrammet till nästa styrelsemöte.

Studiebesök hos Falu kommun
I samband med nästa styrelsemöte den 14 oktober planeras ett studiebesök
hos Falu kommun för att se hur deras luftövervakning fungerar.

Fakturering av medlemsavgifter
och utredningsavgifter pågår
Som ni kanske märkt så har fakturor skickats till Luftvårdsförbundets
medlemmar på medlemsavgift och utredningsavgift. Medlemsavgiften är 1 000
kr för alla och utredningsavgiften är för kommuner 55 öre per invånare, Aanläggningar 10 000 kr och B-anläggningar 6 000 kr.
Utredningsavgiften är beräknad på hur stor miljöbelastning verksamheterna
har. Antalet medlemmar (företag och kommuner) är 38 st.

Information gav minskat bilåkande
Det går att minska bilåkandet med hjälp av information. 29 000 västsvenskar
körde i snitt 111 färre mil per år efter att ha deltagit i Göteborgsregionens
projekt Nya vägvanor.
Tio kommuner runt Göteborg har varit med i det treåriga projektet, som
inleddes 2008. Totalt har 29 107 personer kontaktats per telefon och
informerats om alternativa sätt att resa till och från jobbet. 1 500 av dem
kontaktades igen efter ett år, för en uppföljning. Det visade sig att de i
genomsnitt hade minskat sitt bilkörande med 111 mil per år, från 1 488 till 1
377 mil.
Projektet har genomförts av Göteborgsregionens kommunalförbund
tillsammans med Västtrafik och de tio kommunerna. Naturvårdsverkets
Klimatinvesteringsprogram, Klimp, har stått för hälften av de åtta miljoner
kronor projektet kostat.
Källa: Dagens Klimatnyheter 20 juni
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