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Samordnad kontroll av luftkvalitet  
Sveriges kommuner är skyldiga att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna 
för luft. Den årliga rapporteringen från kommunerna är nu genomförd och Dalarnas Luftvårdsförbund 
har bedömt luftkvaliteten och rapporterat resultaten till Naturvårdsverket.  
Rapporten finns på www.dalaluft.se 
 
Det är Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) som anger hur 
kontroller och redovisning av mätresultat ska ske.  
 

Resultat 
Samtliga miljökvalitetsnormer för luft klaras i Dalarnas. Genomförda mätningar och modelleringar 
visar att de flesta tätorter i Dalarna också klarar den nedre utvärderingströskeln för de ämnen som 
ska kontrolleras. I några tätorter finns risk för överskridanden av den nedre utvärderingströskeln för 
vissa ämnen. I Falun har höga halter uppmätts av kvävedioxid (NO2). Mätningar har också visat 
överskridande för partiklar (PM10) i Borlänge, Hedemora och Mora. Utöver detta visar genomförda 
modelleringar att flera tätorter ligger strax över den nedre utvärderingströskeln för PM10.  
 
När det gäller övriga ämnen bedöms risken som liten för överskridande enligt genomförda 

modelleringar och mätningar av partiklar i måttet PM2,5, bensen, bens(a)pyren, kolmonoxid och 

metaller. Betydelsen av tillfälligt förhöjda halter av kolmonoxid, i samband med olika 

veteranbilsparader, behöver fortfarande klargöras. Även mer kunskap behövs om lokala utsläpp av 

bens(a)pyren i samband med vedeldning, samt lokala metallutsläpp från punktkällor i länets 

industritäta tätorter. 

Mätningar 2020 - 2021 

Att modellera och skatta lufthalterna innebär osäkerheter och av den anledningen krävs fler 
mätningar för att kunna bekräfta eller avfärda resultaten. Dalarnas Luftvårdsförbund fortsätter att 
mäta partiklar i Hedemora under 2020 och planerar att mäta partiklar i Ludvika år 2021.  
 
Ytterligare en fast mätstation behövs i samverkansområdet enligt rådande mätkrav och 

Luftvårdsförbundet arbetar för att få till en fast mätstation under kommande långsiktiga mätperiod.  

 
 
 



Seminarium om mätresultat 
Kontaktpersonerna från kommunerna bjuds in till ett seminarium vecka 43. Mätresultaten 
presenteras och diskuteras hur de kan användas i samhällsplaneringen.  
 

Information från andra luftvårdsförbund 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Under våren har det varit två digitala dialogmöten med Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSL) där 

övriga luftvårdsförbund erbjuds samarbete och eventuellt samgående. ÖSL omfattar fyra län: 

Gävleborg, Uppsala, Stockholm och Sörmland. Företrädare för ÖSL bjuds in till nästa styrelsemöte i 

Dalarnas Luftvårdsförbund för att diskutera frågan.  

Västmanlands läns Luftvårdsförbund 
Vid senaste styrelsemötet gavs information om Västmanlands Luftvårdsförbund (via Skype) om 
förbundet. Diskussion om samverkansnytta. Det bestämdes att hålla kontakten mellan Dalarna och 
Västmanland för samarbete. 
 
Med anledning av detta fastslår styrelsen för Dalarnas Luftvårdsförbund att: 

. Vi vill arbeta målinriktat och aktivt med luftvårdsfrågor i länet. 

. Vi vill ”äga” frågan och inte enbart köpa tjänster. 
 

Fakturering av medlemsavgifter och utredningsavgifter pågår 
Fakturering av avgifter till Luftvårdsförbundet pågår. Avgifterna är 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. Moms tillkommer på 
utredningsavgiften. 
 

Planerade styrelsemöten  
Nästa möte blir den 24 september och årets sista möte den 3 december. 
 
E-post: info@dalaluft.se 
Webb: dalaluft.se 
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