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Kommunernas kartläggning av luftkvalitet
Nu pågår den årliga rapporteringen från kommunernas kartläggning av luftkvalitet.
Det görs för att bedöma om luftföroreningar utgör ett problem och vilka utsläppskällor som finns
Kartläggningen görs också för att se om man klarar miljökvalitetsnormerna och det ger ett underlag
för behovet av kommande mätningar. De frågor som ska besvaras är:
1. Det mest belastade gaturummet/vägen i kommunen där människor exponeras. Gatunamn,
årsdygnstrafik, gaturumsbredd, hushöjder i nära anslutning till vägen, sandas vägen vintertid,
skyltad hastighet och andel tung trafik
2. Finns stora utsläppskällor för svavel eller metaller i kommunen som kan misstänkas ge stor
lokal påverkan?
3. Förekommer större veteranbilsparader i kommunen?
Luftvårdsförbundets mätgrupp stämmer av med kommunerna och rapportera till Naturvårdsverket
senast den 30: e juni.

Resultat från kartläggningen av luftkvalitet 2018
Kartläggningen som gjordes 2018 visade att det i några tätorter i Dalarna finns risk för
överskridanden av nedre utvärderingströskeln för vissa ämnen. Av den anledningen görs
partikelmätningar (PM10) under 2019 vid Gussarvsgatan i Hedemora.

Pågående partikelmätningar i Hedemora
Jan Alfredsson från Miljö- och byggenheten informerade vid styrelsemötet i maj om bakgrunden och
pågående mätningar i Hedemora. Mätningarna görs av Opsis AB och går att följa på dalaluft.se.
En preliminär rapport från mätningarna kommer efter sommaren. Redan nu kan man se att
antalet överskridanden (av den nedre utvärderingströskeln) är så många så att det blir krav på
mätning inom samverkansområdet.

Styrelsen gjorde ett studiebesök vid mätstationen efter mötet i maj.

FN:s världsmiljödag med tema luftföroreningar
Den 5 juni var det FN:s världsmiljödag. I år är temat luftföroreningar med Kina som värdland.
Dalarnas Luftvårdsförbund har anmält en aktivitet för att minska luftföroreningar genom att skicka
en länk till hemsidan www.dalaluft.se och en bild på mätstationen i Hedemora.
Avslutas med några rader om vad förbundet verkar för:
• öka kunskap om luftkvaliteten
• förbättra luftkvaliteten genom planarbetet
• mer hållbart resande
• minskad användning av fossila bränslen
• minska partiklar från dammiga gator under vårvintern
• minskade utsläpp från industrier och småskalig förbränning

Möte med länets miljöchefer
Anna-Karin Olsson och Andreas Jansson från Luftvårdsförbundets mätgrupp träffade länets
miljöchefer i början av maj och informerade om Luftvårdsförbundets arbete.

Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter pågår
Nu pågår fakturering av avgifter till Luftvårdsförbundet. Nytt för i år är att moms tillkommer
på utredningsavgiften i övrigt samma avgifter som tidigare. 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.

Kommande möten
Styrelsemöten fredag 6 september och fredag 6 december kl. 10.

