
 

DALALUFT NR 1 2021 

Medlemsblad för Dalarnas Luftvårdsförbund 

Årsstämman 18 mars 
Vid årsstämman omvaldes Gunilla Berglund till ordförande och till vice ordförande omvaldes 
Gerd Åström, Trafikverket. Stämman hölls i år digitalt. 
 
Styrelsen i övrigt ser ut så här:  
 
Övriga ordinarie ledamöter: 
Johan Hallberg, Region Dalarna 
Johan Hjerpe, SSAB 
Ann-Louise Haglund, Länsstyrelsen 
Andreas Jansson, Falu kommun 
Elina Brodén, Borlänge kommun 
 
Ersättare  
Åsa Lindqvist, Ludvika kommun 
Anna-Karin Olsson, Falu kommun 
Joakim Rollin, Outokumpu Avesta 

 
Satsning på kommunikation 
Kommunikation är en fråga som kommer att prioriteras under året vilket framgår av 
arbetsplanen som antogs av årsstämman.  
 
Det är genom medlemsblad (som det här), hemsidan dalaluft.se, sociala medier och 
seminarier som förbundet kan nå ut med information.  
 
Det handlar också om samverkan med andra aktörer så som hållbarhetsrådet, regional 
miljöövervakning och miljömålsuppföljning. 
 
Förbundet behöver förstärkning inom kommunikation/information och efterlyser någon som 
kan bidra med några timmar per månad för att i första hand uppdatera hemsidan. Det kan 
också bli aktuellt med andra informationsinsatser som seminarier, rapportering av luftdata 
och sammanställa rapporter. 

 



Pågående mätningar av luftkvalitet i Dalarna 
Opsis AB genomför mätningar av partiklar i Ludvika. Det är samma företag som gör 
mätningar i Falun och Hedemora. Presentationav företaget finns på www.dalaluft.se. 
 
Mätningarna i Ludvika görs i enlighet med luftvårdsförbundets långsiktiga mätstrategi. 

 

Coronapandemins påverkan på koldioxidutsläppen 
Restriktionerna till följd av covid-19 har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och därmed även 
påverkat utsläppen av växthusgaser. Flera studier pekar på att de globala utsläppen av koldioxid har  
minskat 4-8 procent under 2020, jämfört med utsläppen 2019. Utsläppsminskningen förväntas dock 
vara tillfällig.  
 
SCB har tagit fram siffror över Sveriges utsläpp under de tre första kvartalen för 2020.  
Det första kvartalets siffror visar på en minskning på ca 8 procent jämfört med föregående år. 

Minskade utsläpp syns i de flesta branscher.  

Det andra kvartalets siffror visar kraftigt minskade utsläpp inom transportindustrin, som har 

påverkats mycket av pandemin. Under andra kvartalet minskar de totala utsläppen från svensk 

produktion med 11 procent, och transportbranschen minskar med 45 %. 

Under det tredje kvartalet syns en minskning på 9 procent jämfört med samma kvartal föregående 

år, och även under detta kvartal är det transportbranschen som visar på störst minskning (38 

procent), men minskningen syns i de flesta branscher.  

Källa: Naturvårdsverket 

Årlig rapportering av luftkvalitetsdata 
I februari - mars får kommunerna brev från Naturvårdsverket där de uppmanas att rapportera sin 

luftkvalitet och vilket resultat det gav. I Dalarna sker kontrollen inom ramen för samverkansområdet 

och rapporteras till luftvårdsförbundet som sammanställer data och skickar rapport till 

Naturvårdsverket. 

Kommuner som har genomfört mätningar under 2020 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska alla kommuner senast den 

31 mars rapportera föregående års mätdata. Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till 

alla kommuner om hur detta ska göras.  

För kommuner som ska rapportera modellerade data eller en objektiv skattning så är 

sista datum för detta 15 juni 2021. Särskild information skickas ut inför detta i maj. 

För kommuner som inte har mätdata att rapportera för 2020 gäller krav på rapportering av 

modellberäkning eller objektiv skattning (inkl. inledande kartläggning). 

  

Kommande möten: digitalt styrelsemöte torsdag 20 maj kl 14.30  

 
E-post: info@dalaluft.se   
Webb: dalaluft.se 

http://www.dalaluft.se/
mailto:info@dalaluft.se

