DALALUFT NR 4 2020
Miljökvalitetsmålet Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för
den svenska miljöpolitiken.

Regionala miljömålsuppföljningen
I samband med Luftvårdsförbundets styrelsemöte den 3 december gavs information från
Länsstyrelsen om den regionala miljömålsuppföljningen. Anna Wemming som ansvarar för
uppföljningen redogjorde för miljömålet Frisk luft.
Några miljömål är nära att nås däribland Frisk luft.

Det finns tio s.k. preciseringar för luftföroreningar för att motverka cancer eller andra
sjukdomar eller påverka växter, djur, material och kulturföremål.

Största utsläppskällorna för ämnen som riskerar överskridanden i länet
Bensen
Vägtrafik & småskalig eldning, överstiger riktvärdet (1 µg/m3) i 8 kommuner
Benso(a)pyren
Småskalig eldning & vägtrafik, överstiger riktvärde 0,1 ng/m3 i alla dalakommuner
Kvävedioxid (NO2)
Vägtrafik, årsmedelvärde i Faluns gaturum tangerade riktvärde (20 µg/m3)
Partiklar (PM10)
Vedeldning & väg/däckslitage, risk för överskridanden (15 µg/m3) i 7 kommuner
Marknära ozon
Fotolys av luftföroreningar, urban bakgrund Falun under riktvärde (80 µg/m3) vid 940

mättillfällen överskreds riktvärdet

Regionalt miljöövervakningsprogram 2021-2026
En revidering av det regionala miljöövervakningsprogrammet har gjorts och innehåller ett
nytt delprogram ”Miljögifter i luft” där Länsstyrelsen vill ha ett samarbete med
Luftvårdsförbundet.
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Beskriva miljötillståndet i länet
Analysera orsaker till påverkan på miljö och hälsa
Underlag för utformning och uppföljning av miljömål och åtgärder
Följa långsiktiga miljöförändringar

Programområde Luft – nytt delprogram
”Miljögifter i luft i industritäta tätorter”
Nationellt och ur ett hälsoperspektiv finns intresse att mäta halter av miljögifter i luft i
industritäta tätorter. Regionalt är det intressant för att det finns flera tätorter med
basindustri (stålverk, pappersbruk, m.m.) och värmeverk.
Länsstyrelsens mätningar görs av ämnen som inte ingår i kommunernas ansvar och koppling
till hälsa, ex. dioxiner, PAH:er. Det blir även mätningar av metaller genom samordnad insats
tillsammans med Luftvårdsförbundet och verksamhetsutövare.
Det kommer att göras mätningarna i Avesta 2024 enligt Luftvårdsförbundets långsiktiga
mätprogram.

Luftvårdsförbundets långsiktiga mätprogram
År
2020
2021
2021
2022
2023
2024

Typ av
mätning
Partiklar
Vedeldning
Partiklar
Vedeldning
Partiklar
Industriutsläpp

Kommun
Hedemora
Hela länet
Ludvika
Väljs utifrån resultatet 2021
Borlänge
Avesta

Kommande möten
Styrelsemöte torsdag 11:e februari
Årsstämma torsdag 18:e mars
E-post: info@dalaluft.se
Webb: www.dalaluft.se

