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1. Föregående protokoll   

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

 

2. Partikelmätningar Blåbärskullen 

Föranmälan från elektrikern är underskriven och inskickad till Fortum. Avtal med 
Fortum är underskrivet och klart. Då kostnaden för att dra el vintertid var avsevärt 
högre än när snö och tjäle är borta, kommer själva grävning att ske först i april- 
maj. Vem som ska röja och frakta timret till vägen är inte heller klart, Gertrud var 
uppe på Blåbärskullen med Skogsstyrelsen för att mäta upp 50X50-rutan och ta ut 
koordinater, men det visade sig att de bara kan röja och ta ner träd, inte forsla ut 
timret till vägen. Bergvik skog kan ta ner timret men inte röja. Gunnar Blomqvist 
på Bergvik Skog har dock tipsat om en entreprenör som både kan röja, avverka 
och dra fram virket till vägen. Gertrud går vidare och ser vilka möjligheter det 
finns där. Avtal med Bergvik skog saknas dock fortfarande, trots påminnelse. 
Styrelsen beslutade att inte påbörja grävningen förrän avtal är påskrivet och klart. 
 

3. Emissionsdatabas för luftutsläpp – läget just nu 

Svarstiden för upphandling av databasen är förlängd till februari, då SLB-analys 
och SMED inte hade möjlighet att svara inom ordinarie anbudstid. Opsis lämnade 
dock ett mycket dyrt förslag under ordinarie anbudstid, som inte de avsatta 
miljömålsuppföljningspengarna täcker. 
 

4. Arbetet med att finna nya medlemmar  

Information om förbundet har skickats till Arvika Gjuteri, Dynawind, Heavy cast, 
och Scanmodule. Ingen av verksamhetsutövarna har dock hört av sig till Helena 
eller Gertrud med frågor eller med önskan om att få bli medlem. Anna ska höra av 
sig till de små energibolagen i Sunne och Filipstad. 
 

5. Hemsidan 

Gertrud har varit i kontakt med företaget Nonea som gjort Miljösamverkan 



 

Värmlands hemsida och fått kostnadsförslag och förslag på avtal och 
domännamn, se bilaga 1 och 2. 

 
Styrelsen beslutade att anta avtalet fast utan e-post och spamfilter. Att använda 
styrelseledamöternas e-post-adresser på respektive verksamhet fungerar bra idag, 
och det är viktigt att komma under 5000 kronor om året. Styrelsen gav också 
förslag på ytterligare ett domännamn som styrelsen tycket var bättre (inte lika 
långt): www.varmlandsluftvardsforbund.se Styrelsen beslutade vidare att det var 
lämpligt med skyddade sidor (kostnad 5000 kronor) för specifik 
medlemsinformation som årsmöteshandlingar, styrelsemötesprotokoll, olika 
föreläsningar och presentationer som skett i förbundets regi. Inloggningen skulle 
vara den samma för alla medlemmar. Medlemmarna ska känna att de får något 
som icke medlemmar inte har fri tillgång till. 

 
Styrelsen hade också ytterligare frågor angående upphovsrätt. Måste vi 
exempelvis ha skriftligt godkännande för att lägga ut presentationer som olika 
föreläsare har haft? Detta gäller både presentationer som skett i förbundets regi 
och presentationer och rapporter vi fått i andra sammanhang och som fyller ett 
informationssyfte på hemsidan. 

 
Gertrud mailar ut en förfrågan till medlemmarna för att få in luftrelaterade 
fotografier, exempelvis på trafik, småskalig vedeldning, skorstenar. 

 
6. Övriga frågor 
 

- Årsmötet 

Datum sattes till 29 april. Som plats för årsmötet förslogs Karlstad. Detta då 
Karlstad är centralort och det är lättare att locka intressanta föreläsare som kan 
luft- och hälsofrågor om det är bra kommunikationer. Gertrud Föreslog Yrkes- 
och miljömedecin i Örebro som skulle ha kommit i oktober samt Tom Bellander 
på Karolinska i Stockholm som forskar på barn och luftföroreningar. Jan 
Johansson och Göte Björklund på Miljöförvaltningen vill säkert också berätta om 
sina luftkvalitetsmätningar i Karlstads tätort. 

 
Gertrud kontaktar Miljöförvaltningen i Karlstad för att se om de vill vara värd för 
årsmötet. 

 
Gertrud informerade också om att  IVL inte kommer att närvara på årsmötet och 
berätta om förbundets resultat, då de istället kommer att anordna en separat 
Krondroppsdag för samtliga förbund. 

 
Andra förslag på föreläsare på årsmötet var någon kommun som vill berätta om 
sitt arbete med kommunens klimatplan. Gertrud kontaktar Märet Engström på 
länsstyrelsen för att få förslag på en engagerad kommun. 
 
Landsbygdsprogrammet och Skogsstyrelsen arbetar också tillsammans med ett 
projekt om biobränslen och askåterföring. Kontaktperson är Eva Nilsson på 
Skogsstyrelsen i Kil. 
 



 

STORA Enso Skoghall har också gjort flera nya mätningar som kan vara 
intressant att visa. 
 
Helena och Gertrud fick ansvaret av styrelsen att ordna årsmötet då styrelsen inte 
önskade ett extra styrelsemöte före årsmötet. Eventuella frågeställningar kunde 
istället skickas inom styrelsen för besvarande. 

 
-  Valberedning 

Enligt årsmötesprotokollet från 2007 är Anders Strand sammankallande i 
valberedningen, dock står det för år 2008, något som måste ha blivit fel i 
protokollet. Styrelsen anser att det borde ha stått 2009. Helena kontaktar Anders 
Strand och informerar om följande ändringar i styrelsen: 

- Peter Wasshammar och Olof Hallén vill avgå. Styrelsen föreslår 
att Anders Strand kontaktar miljöcheferna i Karlstad och 
Kristinehamn som eventuella ersättare. 

- Anna Sjörs vill avgå, hennes nuvarande ersättare Eva Larsson i 
Kristinehamn kontaktas om hon vill gå in som ordinarie. 

- Helena Davidsson vill avgå, förslag på ersättare Cecilia Johnsson 
Uddeholm Tooling. 

- Ingrid Engström är inte längre miljöchef på Skoghalls bruk och 
vill ersättas av sin ersättare på bruket Margareta Sandström. 

Gertrud kontaktar Jan Johansson för tolkning av tredje paragrafen i stadgarna. Det 
är oklart hur kommunerna och landstinget representanter egentligen ska väljas in. 
Det verkade också som om förra årsmötet var sista gången som revisorerna gick 
med på att göra bokslut, Gertrud kontaktar Jan även för detta. 

 

- Rapporten Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, En vägledning för kommuner 
(Utgivare Sveriges kommuner och landsting). 

Anna visade rapporten för styrelsen som är framtagen för att vägleda 
kommunerna i deras arbete med miljökvalitetsnormerna i utomhusluft. Gertrud 
kommenterade att hon sett denna rapport och skumläst den, men sett fel i 
hänvisningen till lagstiftningen (fel som inte får förekomma), varför hon inte 
informerat styrelsen tidigare om rapportens existens. Gertrud anser att 
Naturvårdsverkets Luftguiden är en betydligt trovärdigare skrift och den ger 
dessutom också en god vägledning till kommunerna. Den har dock inte samma 
tilltalande layout. Styrelsen gav Gertrud i uppdrag att plocka ut det som inte är 
korrekt i SKL:s rapport och informera Anna som kan ta med synpunkterna till 
rapportens författare. 

 
- Ekonomisk redovisning från Jan Johansson 

Jan Johansson hade veckan före styrelsemötet informerat om att en ekonomisk 
redogörelse väntades inom kort. Tyvärr hade inte en sådan ekonomisk redogörelse 
inkommit före styrelsemötet. 

 

7. Nästa styrelsemöte 



 

Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet. 

 

8. SLB-Analys   

Malin Ekman från SLB- Analys hade inbjudits för att berätta om deras arbete med 
emissionsdatabaser. SLB-analys är en del av Miljöförvaltningen i Stockholm stad 
med får 80 % av sina uppdrag från externa uppdragsgivare.  
 
Malin beskrev två typer av emissionsdatabaser, den ena typen används för 
uppföljning av exempelvis miljömål och innehåller uppgifter om många typer av 
utsläpp, även sådana utsläpp som inte går att beskriva geografiskt men som går att 
få på läns- och kommunnivå. Den här typen av databas går inte att använda för 
haltberäkningar, utan det kräver en annan typ av databas där man kan lägga in 
exempelvis skorstenshöjder och skorstensdiametrar. Den första typen av databas 
kan dock kompletteras med uppgifter som gör att även halter kan beräknas. 
 
För den databas som SLB byggt upp för Stockholm- Uppsala läns 
luftvårdsförbund fungerar inläggning och bearbetning av databasen enligt 
följande: 
 

• Varje kommun har en egen databas och lägger in de uppgifter som behövs 
för deras tillsynsobjekt samt de data som finns för det kommunala 
vägnätet. Även länsstyrelsen gör det samma för sina tillsynsobjekt. 

• Vägverket bidrar med det statliga vägnätet (antal fordon, fordonstyp och 
drivmedel) som SLB lägger in i länets databas (vart fjärde år för stora 
vägar och vart tionde år för små vägar) 

• SLB kvalitetssäkrar alla EDB, men vissa fel i grunddata kan vara svåra att 
upptäcka. 

• SLB slår ihop alla deloriginal till en fullständig databas för länet. 
• SLB gör inläggningsanvisningar och har en kontaktperson på varje 

kommun och på länsstyrelsen. 
• SLB tar fram sådan data som inte går att hänföra till en geografisk punkt 

utan som måste statistiskt fördelas över kommun och län. I de fall där man 
har möjlighet bygger SLB databasen ”nerifrån och upp”. Men i de fall då 
detaljerad data saknas bygger man ”uppifrån och ner”. Samma 
beräkningsmetodik används för alla databaser de hanterar. När SLB kan 
beräkna specifika utsläppsmängder gör SLB det. I det fall som RUS 
(regionalt uppföljningssystem) har den bästa detaljeringsgraden så 
används data från RUS. 

• Kunden bestämmer hur detaljeringsgraden skall vara på data. Exempelvis 
har en tätort lagt in 22 000 enskilda pannor medan andra kommuner 
kanske bara har områden med fjärrvärme inritat. Det är viktigt att 
kommunen och länet har resurser för att uppdatera sin data! Ju större 
detaljeringsgrad på inlagd data, desto mer arbete. SLB bygger ut 
respektive databas beroende på hur mycket mer detaljer som ska in i 
databasen. 

 
Förbundet äger all data i databasen. Malin poängterade också att databaserna 
aldrig är någon absolut sanning utan det viktigaste är att se trenden i 



 

utsläppsmängderna. SLB har en kontinuerlig bevakning av beräkningsmetoder 
och ny data som tas fram. De tittar också på hur förändringar i beräkningsmetodik 
”slår” i trenderna i databaserna. För närvarande bygger också SLB 
”växthusdatabaser” för ett antal luftvårdsförbund där koldioxidutsläpp och 
energiförbrukning (per energislag) finns med. 
 
I Stockholm utför också SLB luftmätningar, och Malin poängterar att man alltid 
måste verifiera beräkningar mot mätningar. I Stockholm betalar förbundet 
mätningar i regional och urban bakgrund, medan kommunerna får betala 
gaturumsmätningar själva. SLB gör en karta för varje ny norm med 
haltberäkningar för förbundet. Om en verksamhetsutövare inte är med i förbundet 
får denne betala en högre avgift för spridningsberäkningar än de som är 
medlemmar. Mellanskillnaden tillfaller förbundet och är därför en extra 
inkomstkälla för förbundet. 
 
Malin ställde frågan till styrelsen vilka behov och problem vi har här? Det är 
utifrån detta man bygger databasen och de ser att kunden är med i arbetet av 
uppbyggnaden av databasen för att den ska bli bra. Data ska kunna uppdateras 
varje år och kunden ska kunna mäkta med att göra den här typen av inläggningar. 
Alla kommuner bör därför vara med! 
 
Efter Malins föreläsning diskuterade styrelsen hur luftvårdsförbundet ska gå 
vidare med frågan om en EDB som finansieras av förbundet. Styrelsen föreslog 
en projektanställning där någon räknar på vad som är bäst för förbundet och 
vilken roll förbundet skall ha. Utgångspunkter bör vara kommunernas behov 
generellt, klimtaplanearbetet, behov av planeringsunderlag och underlag för 
MKB, industrins behov av spridningsberäkningar, länsstyrelsens 
miljömålsuppföljning, samt underlag för vad/var vi ska mäta luftföroreningar i 
länet och i kommunerna. Här skulle styrelsen vilja beställa en utredning. Gertrud 
får med sig frågan till länsstyrelsen angående om det finns någon möjlighet för att 
en sådan anställning skulle kunna finansieras av länsstyrelsen.  
 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Gertrud Gybrant  Helena Davidsson 
 
 


