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1. Föregående protokoll   

Föregående protokoll lästes igenom. Inga synpunkter framkom. 

 

2. Information om arbetet med det nya regionala miljöövervakningsprogrammet 

för luft.  

Vilka delar av luftövervakningen som ska samordnas centralt bestäms i 

september. Förutom Krondroppsnätet som redan samordnas centralt av IVL kan 

partikel- och ozonmätningar också komma att samordnas centralt. Hur 

programmet för Värmland ska se ut är inte fastställt ännu, utan diskussion 

kommer att ske under hösten.     

 

I det tidigare regionala miljöövervakningsprogrammet avsattes varje år en post för 

tätortsmätningar, för att möjliggöra projekt liknande de som utfördes under 

vinterhalvåren 2003/ 2004 och 2004/2005. Dessa medel tillsammans med bidrag 

från luftvårdsförbundet och medel från kommunerna kunde möjliggöra fler 

tätortsmätningar i de mindre kommunerna. Styrelsen fick frågan om den kan 

tänka sig att skjuta till medel för fortsatt samfinansiering av tätortsmätningar.  

 

Styrelsen beslutade att detta fick vara en fråga enbart för kommunerna och 

länsstyrelsen eftersom det är kommunerna som har den lagstadgade skyldigheten 

att mäta.  

 



3. Information om länsstyrelsens arbete med att skapa en emissionsdatabas för 

luftutsläpp. 

Olof Åkesson som tidigare sammanställt och beräknat data för utsläpp till luft och 

energianvändning i Värmland, har kvalitetsgranskat de data som RUS (regionalt 

uppföljningssystem för nationella miljömål) tagit fram för uppföljning av de 

nationella och regionala delmålen. Olof granskning visar att RUS data inte går att 

använda för att följa upp utsläppsmängder och energianvändning i Värmland. 

Detta beror på att siffrorna beräknats för nationell uppföljning och sedan brutits 

ner på regional nivå, utifrån exempelvis befolkningsmängd. Gertrud har kontaktat 

Örebro och Skåne län för att se hur deras emissionsdatabaser stämmer överens 

med RUS data. Även för dessa län stämmer RUS data bara delvis. Länsstyrelsen 

ser därför det som viktigt att den rapport som Olof gjorde för data 2001/2003 får 

en uppföljning för att vi ska kunna se hur länet och de enskilda kommunerna ska 

kunna arbeta med åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen. En viktig åtgärd är 

exempelvis kommunernas klimatplaner. En pott på 225 000 finns i 

miljömålsuppföljningspengar för att bygga en emissionsdatabas som sedan kan 

uppdateras kontinuerligt. 

 

I Örebro består emissionsdatabasen av en acessdatabas som IVL tagit fram, där 

länsstyrelsen gjort merparten av beräkningarna med kompletteringar från IVL. 

Databasen visar utsläppsmängder för länet och för respektive kommun. Skåne län, 

Stockholm-Uppsala län med flera har gått ett steg längre och har ett 

spridningsberäkningsprogram kopplat till emissionsdatabasen. Det innebär att 

man i programmet kan modellera utsläpp från de punktkällor som ingår i 

databasen, modellera halter av olika föroreningar i gaturum med mera. I Skåne 

har man byggt upp detta med hjälp av en forskarstuderande tillsammans med 

länsstyrelse och kommunerna. Databasen och spridningsberäkningsprogrammet 

finansieras av Skånes luftvårdsförbund. Krondroppsmätningarna finansieras dock 

genom länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Flera andra luftvårdsförbund, 

bland annat Luft i Väst, Stockholm-Uppsalas luftvårdsförbund (med flera 

angränsade län) har samma konstruktion där luftvårdsförbundet står för 

emissionsdatabasen och spridningsberäkningar.  Flera av förbunden utför också 

mätningar i bakgrund och i tätorter eftersom spridningsberäkningarna måste 

valideras mot mätningar. 



 

Gertrud informerade också om det brev hon fått från Skogsstyrelsen om indrag av 

ytor för Krondroppsmätningar och att EU-bidraget som i nuvarande form kommer 

att tas bort. För lufthalter tas bidraget bort redan 2005. De ytor som blir kvar 

kommer att vara av mer forskningskaraktär. Se bilaga 1. Gertrud berättade också 

att vi inte får några bidrag för Södra Averstad, eftersom det är Böckeln (togs bort 

2004) som är registrerad hos EU. Hon kommer dock att redovisa kostnaderna för 

alla nuvarande tre provytor eftersom Skogsstyrelsen, Sture Wijk sa att det 

möjligen fanns en chans att få en omregistrering.  

 

Gertrud informerade också om att hon kontaktat Naturvårdsverkets 

miljödataenhet för att få klarhet i varför RUS-data inte stämmer överens med de 

regionalt framräknade datan (något som representanter från flera län lyfte under 

en dag om regional miljöövervakning på Naturvårdsverket), och även varför det 

inte gick att få filer med regional data för användning regionalt. Detta kunde 

Naturvårdsverket inte svara på, men att de skulle anordna en work shop om 

emissionsdatabaser i höst. 

 

Frågan till styrelsen ställdes om styrelsen kan tänka sig att förbundet byter 

inriktning, d.v.s. går över till att finansiera emissionsdatabaser, och om så önskas 

spridningsberäkningar, istället för Krondroppsmätningar framöver. Detta skulle 

sannolikt vara mer attraktivt för länets industrier och ett sätt att få fler medlemmar 

till förbundet, samtidigt som kommunerna får ett planeringsunderlag. 

 

Styrelsen beslutade att Gertrud till den 16 september tar fram ett underlag med 

olika typer av lösningar (emissionsdatabas enbart eller emissionsdatabas och 

spridningsberäkningsprogram) och med kostnader för dessa förslag. 

 

Styrelsen beslutade också att Gertrud kontaktar Naturvårdsverket igen för att se 

om det går att få tillgång till det rådata som RUS tagit fram för länet för att se om 

det går att använda detta som grund i emissionsdatabasen. Det är viktigt att alla 

länen/ luftvårdsförbunden gör på liknande sätt och vi inte ”uppfinner hjulet” igen. 

 

 



4. Partikelmätningar på Blåbärskullen. 

Urban Nykvist, vår provtagare på Blåbärskullen har tagit fram koordinater på den 

provyta där öppet-fältutrustningen står idag och där partikelmätaren ska stå. 

Tyvärr visade det sig att ytan bara är cirka 48X 28 meter istället för de 50X50 

meter som är kravet på öppetfältmätningar. Detta innebär att ytan måste röjas, 

eventuellt måste också några större träd tas ner. Gertrud har varit i kontakt med 

Bergvik skog, Bernt Bjöörn som inte visste att det fanns några mätningar på deras 

mark. Det finns heller inget avtal mellan Bergvik skog och luftvårdsförbundet 

(eller med Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket) Han sade sig dock inte ha några 

problem med en sådan liten röjning men att det vore bra om det skrevs ett riktigt 

avtal och att Gertrud skulle kontakta Gunnar Blomkvist på Bergvik skog för att 

ytan för öppet fält och Krondroppsytan skulle registreras i deras skogsregister. 

 

Bengt har lovat bistå med någon som kan följa med Urban till Blåbärskullen och 

röja. 

 

Ett bekymmer med partikelmätningen är att pumpen som suger in luft kräver 

uppvärmt utrymme, Karin Persson på IVL kommer att återkomma om det finns en 

isolerad låda som förbundet kan hyra för att ha pumpen i. 

 

Utbildning för skötsel av pumpen och montering kostar 15 000. 

 

Det är stort intresse från IVL för att göra partikelmätningar i bakgrund. Det pris 

som IVL angett i sitt program innebär dock att man bara får månadsmedelvärden 

och att dessa inte kan analyseras för metaller och PAH. Om man ska ha en mätare 

som möjliggör den typen av analyser krävs att man byter filer en gång i veckan, 

med ökade kostnader för provtagning och analys som följd. IVL anser att man kan 

börja med månadsmedelvärden för att se hur vi ligger till i bakgrundsnivå, men att 

man sedan kan byta till den dyrare och mer detaljerade formen av mätning vid 

senare tillfälle. 

 

Gertrud har också pratat och faxat till Fortum angående eldragning. För att göra 

en tillfällig anläggning krävs en föranmälan från en elektriker som är registrerad 

hos Fortum. För en tillfällig dragning är då kostnaden 4000 per år och sedan 400 



för nästkommande år. Till detta tillkommer kostnaden för elektrikern som måste 

bygga ett skåp och dra kabel. Gertrud frågade styrelsen om de hade kännedom om 

någon medlem i förbundet som kunde låna ut en elektriker för detta. Svar var att 

Sunne och Torsby nog hade egna elektriker.  

 

Styrelsen beslutade dock att Gertrud skulle kolla om vad det skulle kosta om 

Fortum skulle göra en permanent installation och grävning fram till öppet-

fältytan. Detta skulle då kunna gör Blåbärskullen mer attraktiv som en yta för 

forskningsändamål. 

 

5. Förbundets roll om länsstyrelsen får ansvaret att samordna luftmätningarna i 

länet – diskussion  

 

Gertrud presenterade kort en sammanställning av de tätortsmätningar som gjorts 

fram till sommaren 2006 (IVL har bara hunnit lägga in data till detta år). Varje 

tätort har också fått en egen flik där mätningarna ställts i relation till gällande 

miljökvalitetsnormer för luft. Den detaljerade genomgången är inte helt klar. 

Gertrud kommer också att skicka ut en enkät till alla länets kommuner för att 

fånga upp de mätningar som utförts eller planeras från sommaren 2006 och 

framåt. Detta är nödvändigt för att kunna följa upp miljökvalitetsmålet Frisk Luft 

och för att förbereda inför en situation där länet eventuellt får en lagstadgad roll 

som samordnare. 

 

I det förordningsförslag om miljökvalitetsnormer för utomhusluft som 

Naturvårdsverket lägger till Miljödepartementet pekas länsstyrelsen ut som 

samordnare av luftövervakningen, men det ges också möjligheten för 

Luftvårdsförbunden i landet att vara en aktiv part i framtagandet av ”regionala 

luftövervakningsplaner”. Frågan ställdes till styrelsen om de vill vara en sådan 

aktiv part i framtagandet av dessa planer. 

 

Styrelsen besvarade frågan med att de gärna lämnar synpunkter på en sådan plan 

men att de inte vill ha en aktiv roll i framtagandet eftersom det framför allt är en 

fråga för länets kommuner och länsstyrelsen.   

 



6. Rapport från seminarium med Svenska Luftvårdsföreningen – 
spridningsmodeller 

Gertrud deltog i ovanstående seminarium och mailar ut SMHI:s presentation samt 
en egen sammanfattning till styrelsen. 

 

7. Översyn av förbundets undersökningsavgifter  

Gertrud har gått tillbaka till de gamla dokumenten från den tid när de nuvarande 
undersökningsavgifterna fastställdes. De exakta beräkningarna har inte gått att få 
fram men motiveringarna har bevarats. För de industrier som då var med 
fastställdes undersökningsavgiften utifrån utsläppsmängder och kommunerna fick 
betala utifrån bland annat befolkning och trafikens omfattning. Dessa siffror är 
från omkring 1990 och är alltså mycket föråldrade och det behövs därför en 
översyn av avgifterna. Detta är också något man måste beakta i förhållande till 
arbetet med att finna nya medlemmar, så att dessa får betala rätt i förhållande till 
utsläpp. För att kunna göra en sådan revidering krävs en uppdatering av 
emissionsdatabasen, se punkt tre. 

 

Den tidigare avgiften för Karlstads kommun har också varit delad 
faktureringsmässigt på Karlstads kommun och Karlstads Energi (enligt Helena 
Säther på Region Värmland som sköter vår fakturering), därav den höga avgiften i 
medlemsförteckning för Karlstads kommun. Karlstads Energi har nu gått in som 
egen medlem, se medlemsförteckningen från årsmötet och undersökningsavgiften 
har då till synes minskat för Karlstads kommun. 

  

Styrelsen beslutade att göra en översyn av förbundets undersökningsavgifter när 
emissionsdatabasen är färdigställd. Senast till årsmötet 2009 ska arbetet vara klart. 

 

8. Arbetet med att finna nya medlemmar   

Se punkt tre och sju. 

 

9. Arbetet med att sprida information om luftrelaterade frågor  

Enligt Länsstyrelsens informationsavdelning får vi inte lägga ut annat än våra 
protokoll och årsrapporter på länsstyrelsens hemsida. Däremot kan man länka en 
projektarbetsplats till hemsidan, där informationsavdelning kan utbilda Gertrud i 
att lägga ut material, som ppt- presentationer, intressanta nyheter med mera. 
Styrelsen diskuterade också om vi ska ha en egen hemsida då det är svårt att hitta 
förbundet på länsstyrelsens sida. Sådana finns till relativt låga kostnader.  

 

Till en projektarbetsplats är färdigställd tar styrelsen ansvaret att maila ut 
intressanta nyheter till medlemmarna. 

 



Styrelsen beslutade att pröva en projektarbetsplats tills vidare. Om förbundet ser 
behov av att synas utåt på ett tydligare sätt, exempelvis i samband med att 
förbundet tar fram en emissionsdatabas, kan man välja att skapa en egen hemsida. 
Gertrud får i uppdrag att se vilken logga som egentligen är förbundets 
ursprungliga. 

 

10. Övriga frågor 

 

- Gertrud har uppdaterat medlemsförteckning med rätt namn och epostlistor, 
tillsammans med Helena Säther som delvis hade andra uppgifter. Detta arbete bör 
göras 1 gång per år för att kunna nå ut till medlemmarna på ett bra sätt.    

- Europiska trafikantveckan, 16 september.  Veckan har i år temat ”Klara luften” 
där luftvårdsförbundet skulle kunna anordna ett seminarium kring luftfrågor, där 
kommuner, industrin och länsstyrelsen ger sina olika perspektiv och kommer med 
goda exempel. Dragplåster kan vara en föreläsare som pratar om luft- och hälsa. 
Samarbete kan ske med Karlstads kommun som har kvällsaktiviteter samma dag. 

Styrelsen beslutade att 16 september var ett bra datum och att Gertrud skulle 
plocka samman föreläsare i samråd med styrelsen och skicka ut en ”blänkare” om 
dagen till medlemmarna. Samma dag efter seminariet kan styrelsen samlas för att 
diskutera Gertruds olika förslag på emissionsdatabaser. 

- Extra årsrapporter kan beställas från IVL förutom de fem vi får gratis för 90 
kronor per extra rapport. Årsrapporten kommer vi att kunna lägga ut som pdf på 
hemsidan. 

Styrelsen beslutade att vi inte beställer fler tryckta rapporter.  

 

11. Nästa styrelsemöte  

Hagfors den 16 oktober 9.30-12.00 Anna återkommer med detaljerna.  

 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Gertrud Gybrant  Helena Davidsson 
 
 


	VÄRMLANDS LÄNS    PROTOKOLL 
	LUFTVÅRDSFÖRBUND
	Gertrud Gybrant    2008-06-03
	054-19 70 32
	gertrud.gybrant@s.lst.se
	Protokoll från styrelsemöte för Värmlands läns luftvårdsförbund 

	Plats: Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstad
	Närvarande: Helena Davidsson, Dick Malmström, Bengt Carlson, Anna Sjörs, Peter Wasshammar, Anders Lindblom och Gertrud Gybrant
	1. Föregående protokoll  
	Föregående protokoll lästes igenom. Inga synpunkter framkom.
	2. Information om arbetet med det nya regionala miljöövervakningsprogrammet för luft. 
	Vilka delar av luftövervakningen som ska samordnas centralt bestäms i september. Förutom Krondroppsnätet som redan samordnas centralt av IVL kan partikel- och ozonmätningar också komma att samordnas centralt. Hur programmet för Värmland ska se ut är inte fastställt ännu, utan diskussion kommer att ske under hösten.    
	I det tidigare regionala miljöövervakningsprogrammet avsattes varje år en post för tätortsmätningar, för att möjliggöra projekt liknande de som utfördes under vinterhalvåren 2003/ 2004 och 2004/2005. Dessa medel tillsammans med bidrag från luftvårdsförbundet och medel från kommunerna kunde möjliggöra fler tätortsmätningar i de mindre kommunerna. Styrelsen fick frågan om den kan tänka sig att skjuta till medel för fortsatt samfinansiering av tätortsmätningar. 
	Styrelsen beslutade att detta fick vara en fråga enbart för kommunerna och länsstyrelsen eftersom det är kommunerna som har den lagstadgade skyldigheten att mäta. 
	3. Information om länsstyrelsens arbete med att skapa en emissionsdatabas för luftutsläpp.
	Olof Åkesson som tidigare sammanställt och beräknat data för utsläpp till luft och energianvändning i Värmland, har kvalitetsgranskat de data som RUS (regionalt uppföljningssystem för nationella miljömål) tagit fram för uppföljning av de nationella och regionala delmålen. Olof granskning visar att RUS data inte går att använda för att följa upp utsläppsmängder och energianvändning i Värmland. Detta beror på att siffrorna beräknats för nationell uppföljning och sedan brutits ner på regional nivå, utifrån exempelvis befolkningsmängd. Gertrud har kontaktat Örebro och Skåne län för att se hur deras emissionsdatabaser stämmer överens med RUS data. Även för dessa län stämmer RUS data bara delvis. Länsstyrelsen ser därför det som viktigt att den rapport som Olof gjorde för data 2001/2003 får en uppföljning för att vi ska kunna se hur länet och de enskilda kommunerna ska kunna arbeta med åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen. En viktig åtgärd är exempelvis kommunernas klimatplaner. En pott på 225 000 finns i miljömålsuppföljningspengar för att bygga en emissionsdatabas som sedan kan uppdateras kontinuerligt.
	I Örebro består emissionsdatabasen av en acessdatabas som IVL tagit fram, där länsstyrelsen gjort merparten av beräkningarna med kompletteringar från IVL. Databasen visar utsläppsmängder för länet och för respektive kommun. Skåne län, Stockholm-Uppsala län med flera har gått ett steg längre och har ett spridningsberäkningsprogram kopplat till emissionsdatabasen. Det innebär att man i programmet kan modellera utsläpp från de punktkällor som ingår i databasen, modellera halter av olika föroreningar i gaturum med mera. I Skåne har man byggt upp detta med hjälp av en forskarstuderande tillsammans med länsstyrelse och kommunerna. Databasen och spridningsberäkningsprogrammet finansieras av Skånes luftvårdsförbund. Krondroppsmätningarna finansieras dock genom länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Flera andra luftvårdsförbund, bland annat Luft i Väst, Stockholm-Uppsalas luftvårdsförbund (med flera angränsade län) har samma konstruktion där luftvårdsförbundet står för emissionsdatabasen och spridningsberäkningar.  Flera av förbunden utför också mätningar i bakgrund och i tätorter eftersom spridningsberäkningarna måste valideras mot mätningar.
	Gertrud informerade också om det brev hon fått från Skogsstyrelsen om indrag av ytor för Krondroppsmätningar och att EU-bidraget som i nuvarande form kommer att tas bort. För lufthalter tas bidraget bort redan 2005. De ytor som blir kvar kommer att vara av mer forskningskaraktär. Se bilaga 1. Gertrud berättade också att vi inte får några bidrag för Södra Averstad, eftersom det är Böckeln (togs bort 2004) som är registrerad hos EU. Hon kommer dock att redovisa kostnaderna för alla nuvarande tre provytor eftersom Skogsstyrelsen, Sture Wijk sa att det möjligen fanns en chans att få en omregistrering. 
	Gertrud informerade också om att hon kontaktat Naturvårdsverkets miljödataenhet för att få klarhet i varför RUS-data inte stämmer överens med de regionalt framräknade datan (något som representanter från flera län lyfte under en dag om regional miljöövervakning på Naturvårdsverket), och även varför det inte gick att få filer med regional data för användning regionalt. Detta kunde Naturvårdsverket inte svara på, men att de skulle anordna en work shop om emissionsdatabaser i höst.
	Frågan till styrelsen ställdes om styrelsen kan tänka sig att förbundet byter inriktning, d.v.s. går över till att finansiera emissionsdatabaser, och om så önskas spridningsberäkningar, istället för Krondroppsmätningar framöver. Detta skulle sannolikt vara mer attraktivt för länets industrier och ett sätt att få fler medlemmar till förbundet, samtidigt som kommunerna får ett planeringsunderlag.
	Styrelsen beslutade att Gertrud till den 16 september tar fram ett underlag med olika typer av lösningar (emissionsdatabas enbart eller emissionsdatabas och spridningsberäkningsprogram) och med kostnader för dessa förslag.
	Styrelsen beslutade också att Gertrud kontaktar Naturvårdsverket igen för att se om det går att få tillgång till det rådata som RUS tagit fram för länet för att se om det går att använda detta som grund i emissionsdatabasen. Det är viktigt att alla länen/ luftvårdsförbunden gör på liknande sätt och vi inte ”uppfinner hjulet” igen.
	4. Partikelmätningar på Blåbärskullen.
	Urban Nykvist, vår provtagare på Blåbärskullen har tagit fram koordinater på den provyta där öppet-fältutrustningen står idag och där partikelmätaren ska stå. Tyvärr visade det sig att ytan bara är cirka 48X 28 meter istället för de 50X50 meter som är kravet på öppetfältmätningar. Detta innebär att ytan måste röjas, eventuellt måste också några större träd tas ner. Gertrud har varit i kontakt med Bergvik skog, Bernt Bjöörn som inte visste att det fanns några mätningar på deras mark. Det finns heller inget avtal mellan Bergvik skog och luftvårdsförbundet (eller med Skogsstyrelsen eller Naturvårdsverket) Han sade sig dock inte ha några problem med en sådan liten röjning men att det vore bra om det skrevs ett riktigt avtal och att Gertrud skulle kontakta Gunnar Blomkvist på Bergvik skog för att ytan för öppet fält och Krondroppsytan skulle registreras i deras skogsregister.
	Bengt har lovat bistå med någon som kan följa med Urban till Blåbärskullen och röja.
	Ett bekymmer med partikelmätningen är att pumpen som suger in luft kräver uppvärmt utrymme, Karin Persson på IVL kommer att återkomma om det finns en isolerad låda som förbundet kan hyra för att ha pumpen i.
	Utbildning för skötsel av pumpen och montering kostar 15 000.
	Det är stort intresse från IVL för att göra partikelmätningar i bakgrund. Det pris som IVL angett i sitt program innebär dock att man bara får månadsmedelvärden och att dessa inte kan analyseras för metaller och PAH. Om man ska ha en mätare som möjliggör den typen av analyser krävs att man byter filer en gång i veckan, med ökade kostnader för provtagning och analys som följd. IVL anser att man kan börja med månadsmedelvärden för att se hur vi ligger till i bakgrundsnivå, men att man sedan kan byta till den dyrare och mer detaljerade formen av mätning vid senare tillfälle.
	Gertrud har också pratat och faxat till Fortum angående eldragning. För att göra en tillfällig anläggning krävs en föranmälan från en elektriker som är registrerad hos Fortum. För en tillfällig dragning är då kostnaden 4000 per år och sedan 400 för nästkommande år. Till detta tillkommer kostnaden för elektrikern som måste bygga ett skåp och dra kabel. Gertrud frågade styrelsen om de hade kännedom om någon medlem i förbundet som kunde låna ut en elektriker för detta. Svar var att Sunne och Torsby nog hade egna elektriker. 
	Styrelsen beslutade dock att Gertrud skulle kolla om vad det skulle kosta om Fortum skulle göra en permanent installation och grävning fram till öppet-fältytan. Detta skulle då kunna gör Blåbärskullen mer attraktiv som en yta för forskningsändamål.
	5. Förbundets roll om länsstyrelsen får ansvaret att samordna luftmätningarna i länet – diskussion 
	Gertrud presenterade kort en sammanställning av de tätortsmätningar som gjorts fram till sommaren 2006 (IVL har bara hunnit lägga in data till detta år). Varje tätort har också fått en egen flik där mätningarna ställts i relation till gällande miljökvalitetsnormer för luft. Den detaljerade genomgången är inte helt klar. Gertrud kommer också att skicka ut en enkät till alla länets kommuner för att fånga upp de mätningar som utförts eller planeras från sommaren 2006 och framåt. Detta är nödvändigt för att kunna följa upp miljökvalitetsmålet Frisk Luft och för att förbereda inför en situation där länet eventuellt får en lagstadgad roll som samordnare.
	I det förordningsförslag om miljökvalitetsnormer för utomhusluft som Naturvårdsverket lägger till Miljödepartementet pekas länsstyrelsen ut som samordnare av luftövervakningen, men det ges också möjligheten för Luftvårdsförbunden i landet att vara en aktiv part i framtagandet av ”regionala luftövervakningsplaner”. Frågan ställdes till styrelsen om de vill vara en sådan aktiv part i framtagandet av dessa planer.
	Styrelsen besvarade frågan med att de gärna lämnar synpunkter på en sådan plan men att de inte vill ha en aktiv roll i framtagandet eftersom det framför allt är en fråga för länets kommuner och länsstyrelsen.  
	6. Rapport från seminarium med Svenska Luftvårdsföreningen – spridningsmodeller
	Gertrud deltog i ovanstående seminarium och mailar ut SMHI:s presentation samt en egen sammanfattning till styrelsen.
	7. Översyn av förbundets undersökningsavgifter 
	Gertrud har gått tillbaka till de gamla dokumenten från den tid när de nuvarande undersökningsavgifterna fastställdes. De exakta beräkningarna har inte gått att få fram men motiveringarna har bevarats. För de industrier som då var med fastställdes undersökningsavgiften utifrån utsläppsmängder och kommunerna fick betala utifrån bland annat befolkning och trafikens omfattning. Dessa siffror är från omkring 1990 och är alltså mycket föråldrade och det behövs därför en översyn av avgifterna. Detta är också något man måste beakta i förhållande till arbetet med att finna nya medlemmar, så att dessa får betala rätt i förhållande till utsläpp. För att kunna göra en sådan revidering krävs en uppdatering av emissionsdatabasen, se punkt tre.
	Den tidigare avgiften för Karlstads kommun har också varit delad faktureringsmässigt på Karlstads kommun och Karlstads Energi (enligt Helena Säther på Region Värmland som sköter vår fakturering), därav den höga avgiften i medlemsförteckning för Karlstads kommun. Karlstads Energi har nu gått in som egen medlem, se medlemsförteckningen från årsmötet och undersökningsavgiften har då till synes minskat för Karlstads kommun.
	 
	Styrelsen beslutade att göra en översyn av förbundets undersökningsavgifter när emissionsdatabasen är färdigställd. Senast till årsmötet 2009 ska arbetet vara klart.
	8. Arbetet med att finna nya medlemmar  
	Se punkt tre och sju.
	9. Arbetet med att sprida information om luftrelaterade frågor 
	Enligt Länsstyrelsens informationsavdelning får vi inte lägga ut annat än våra protokoll och årsrapporter på länsstyrelsens hemsida. Däremot kan man länka en projektarbetsplats till hemsidan, där informationsavdelning kan utbilda Gertrud i att lägga ut material, som ppt- presentationer, intressanta nyheter med mera. Styrelsen diskuterade också om vi ska ha en egen hemsida då det är svårt att hitta förbundet på länsstyrelsens sida. Sådana finns till relativt låga kostnader. 
	Till en projektarbetsplats är färdigställd tar styrelsen ansvaret att maila ut intressanta nyheter till medlemmarna.
	Styrelsen beslutade att pröva en projektarbetsplats tills vidare. Om förbundet ser behov av att synas utåt på ett tydligare sätt, exempelvis i samband med att förbundet tar fram en emissionsdatabas, kan man välja att skapa en egen hemsida. Gertrud får i uppdrag att se vilken logga som egentligen är förbundets ursprungliga.
	10. Övriga frågor
	- Gertrud har uppdaterat medlemsförteckning med rätt namn och epostlistor, tillsammans med Helena Säther som delvis hade andra uppgifter. Detta arbete bör göras 1 gång per år för att kunna nå ut till medlemmarna på ett bra sätt.   
	- Europiska trafikantveckan, 16 september.  Veckan har i år temat ”Klara luften” där luftvårdsförbundet skulle kunna anordna ett seminarium kring luftfrågor, där kommuner, industrin och länsstyrelsen ger sina olika perspektiv och kommer med goda exempel. Dragplåster kan vara en föreläsare som pratar om luft- och hälsa. Samarbete kan ske med Karlstads kommun som har kvällsaktiviteter samma dag.
	Styrelsen beslutade att 16 september var ett bra datum och att Gertrud skulle plocka samman föreläsare i samråd med styrelsen och skicka ut en ”blänkare” om dagen till medlemmarna. Samma dag efter seminariet kan styrelsen samlas för att diskutera Gertruds olika förslag på emissionsdatabaser.
	- Extra årsrapporter kan beställas från IVL förutom de fem vi får gratis för 90 kronor per extra rapport. Årsrapporten kommer vi att kunna lägga ut som pdf på hemsidan.
	Styrelsen beslutade att vi inte beställer fler tryckta rapporter. 
	11. Nästa styrelsemöte 
	Hagfors den 16 oktober 9.30-12.00 Anna återkommer med detaljerna. 
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