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Medlemsblad för Dalarnas Luftvårdsförbund
Samordnad kontroll av luftkvalitet
Samverkansområde
Varje svensk kommun är enligt Luftkvalitetsförordningen skyldig att kontrollera att
miljökvalitetsnormerna uppfylls och redovisa luftkvaliteten i den egna kommunen. Dalarnas
Luftvårdsförbund har tagit på sig denna uppgift för medlemskommunerna.
Pågående mätningar
Mätning av luftföroreningshalter pågår under hela 2016 i Falun. Partiklar (PM 10 och PM 2,5)
mäts i gaturum (Svärdsjögatan) och kvävedioxid mäts både i gaturum och ovan tak.
Mätningarna kan följas på hemsidan www.dalaluft.se. Det är den mest omfattande
mätningen som gjorts i Luftvårdsförbundet regi och också den mest kostsamma.
Kontrollstrategi
I samband med senaste styrelsemötet redogjorde mätgruppen för kontrollstrategin för 2016.
Som framgår av den långsiktiga mätstrategin så är det Mora kommun som får mätstationen
2017. Mora har tackat ja till detta och upphandling kommer att göras inom kommunen.
Strategin finns att läsa på www.dalaluft.se.

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.

Stadgeändring
Årsstämman tog beslut om stadgeändringar. Ändringar har gjorts i paragraferna 1, 6 och 7
om verksamhet och antal ledamöter.
§1 Verksamhetsområde och ändamål har ändrats till:
- insamla, sammanställa, bearbeta samt förmedla information om luftkvalitet.
- ha ett långsiktigt program för luftövervakning för att kontrollera att vi når internationella
och nationella mål avseende luftkvalitet.

Ändringar i § 7 Styrelsen: antal ledamöter har ändrats från 9 till 7 ordinarie och från 9 till 3
ersättare.
I enlighet med de nya stadgarna så ser styrelsen 2016 ut så här:
Ordförande: Tomas Hirsch SSAB
Vice ordförande: Gunilla Berglund, Avesta kommun
Övriga ordinarie ledamöter:
Johan Hallberg landstinget
Karin Mårtensson, Trafikverket Region Mitt
Mikael Lundberg, Länsstyrelsen
Anna-Karin Olsson, Falu kommun
Kenneth Persson, Borlänge kommun
Ersättare
Anne-Lie Stenberg, Leksands kommun
Daniel Larson, Länsstyrelsen
Birgitta Sjödén, Stora Enso Fors
Jan Kristoffersson, Borlänge kommun
Valberedning
Mats Dahlström omvaldes, men det saknas fortfarande två personer till valberedningen.
Vi söker vidare brett inom medlemsorganisationer- och företag. Kom gärna med förslag!
Revisorer: Göran Hedström, SSAB och Jenny Drugge, Falu kommun.

Regionalt energi-och klimatseminarium 17 maj
Som vanligt välbesökt seminarium med många intressanta föredrag och workshops.
Luftvårdsförbundet är medfinansiär även i år.
Energiintelligent Dalarna firar tio år.
Aktörer inom olika sektorer i regionen beskrev sitt arbete och hur de gör för att leva upp till
begreppet Energiintelligent Dalarna.
Förutom landshövding Ylva Thörn och ordförande i Region Dalarna Leif Nilsson, så deltog
Stefan Nyström från miljömålsberedningen och Caroline Ankarcrona från IVA (Kungl.
Ingenjörs vetenskapsakademien). Moderator var Caroline Bastholm från Högskolan Dalarna.

Planerade styrelsemöten och studiebesök
Nästa möte blir fredagen den 14 oktober och årets sista möte fredagen den 16 december.
Vi vill få förslag på lämpligt studiebesök i samband med höstmötet!
E-post: info@dalaluft.se
Webb: dalaluft.se

