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Närvarande:  

Gunilla Berglund ordförande 

Ann-Louise Haglund, Johan Hallberg, Åsa Lindqvist och Cristina Ericson 

Via Skype: Elina Brodén, Andreas Jansson, Joakim Rollin och Gerd Åström 

 

Plats: Länsstyrelsen 

 

 § 478 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

 § 479 Dagordningens godkännande 

Förslag till dagordning godkänns.  

 

§ 480 Val av justerare 

Till justerare väljs Johan Hjerpe. 

 

§ 481 Ekonomirapport 

Budgetavräkningen visar att vi hittills under året gjort av med 83 407 kronor av budgeterade 

335 000. Saldot på kontot är 722 614 kronor. 

 

Momsdeklarationen gav 7 466 kronor tillbaka. Saldot på skattekontot är därmed 35 334 

kronor. 

 

§ 482 Luftkvalitet – rapport från mätgruppen  

Pågående mätningar i Hedemora 

Partikelmätningarna fortsätter planenligt året ut. Kostnaden delas mellan Luftvårdsförbundet 

och Hedemora kommun. Det rapporteras om lägre partikelhalter i år, troligen på grund av 

mild vinter. 

 

Mätstrategi 

Mätgruppen arbetar med ett förslag till mätstrategi för 4 -5 år framåt. Det föreslås att utsläpp 

från vedeldning i kommuner i norra delen av länet mäts och punktutsläpp från industrier. 

Partikelmätningar fortsätter i Ludvika nästa år. 

 

Upphandling av mättjänst 

Åsa Lindqvist rapporterar: 

 

Direktupphandling för 2021 

– Ludvika kommun upphandlar mättjänst med stöd av UHC, klart till 1 januari. 

 

Ramavtal för 2022 -2025. 

– 4 årsavtal kan tecknas. 

– Det kan finnas möjlighet för övriga kommunerna, som inte är inom UHC, att 

vara med via fullmakt. 

 

 



Passiva mätare av luftföroreningar 

Umeå universitetet i samarbete med Trafikverket och Umeå kommun har gjort mätningar med 

diffusionsprovtagare av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) i Umeå. Syftet med 

mätningarna var att kartlägga luftföroreningssituationen avseende kväveoxider (indikator på 

bilavgaser) samt att använda mätningarna som grund för validering av modellberäknade 

halter.  

 

Mätgruppen har utvärderat metoden och gör bedömningen att den inte uppfyller mätkraven. 

 

§ 483 Kommunikationsplan 

Seminarium om mätresultat  

Kontaktpersonerna från kommunerna bjuds in till ett seminarium där mätresultaten 

presenteras och diskuteras hur de kan användas i samhällsplaneringen. Det ges information 

om Luftvårdsförbundets arbetsmetoder. Johanna Snellström från Referenslaboratoriet för 

tätortsluft bjuds in för att presentera en vägledning kring kraven på de 

kvalitetssäkringsprogram som ska upprättats av kommuner, luftvårdsförbund och andra som 

mäter luftföroreningar i Sverige.  

 

Seminariet var tänkt att hållas v 43 men skjuts upp till våren. 

 

§ 484 Miljö och hälsa 

Luftvårdsförbundet ingår i referensgruppen för arbets- och miljömedicin, AMM. Johan 

Hallberg är sammankallande i gruppen och Joakim Rollén är Luftvårdsförbundets 

representant. Det ska vara en arena för kunskapsutbyte om miljö- och hälsa. 

 

Johan följer upp och informerar vid nästa möte om: 

 SMHI:s beräkningar om hur brandrök sprider sig och hälsoeffekter. 

 Nationell rapport kopplat till mätningar i Dalarna om barns miljö. 

  

§ 485 Studie av vedeldningens effekter 

Länsstyrelsen tar in uppgifter från sotarregistret som bearbetas och skickas till SMHI.  

Det behövs mera data kring miljöklassning av pannor. 

 

Tjänsten upphandlas för analys nästa år och därmed blir det inga kostnader för projektet i år. 

 

§ 486 Diskussion inför information från Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

 Medlemskap för- och nackdelar 

 Samarbete mellan samverkansområden se bilaga: ÖSLV information 20200924 

 

§ 487 Kommande möte 

3 december 13:15 (OBS tiden) Länsstyrelsen 

 

§ 488 Mötets avslutande 

Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet: __________________________ 

                             Cristina Ericson  

 

 

 

Justeras:  ________________________ ____________________________ 

         Johan Hjerpe  Gunilla Berglund, ordförande 


