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1. Föregående protokoll   

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

Föregående protokoll samt relevant information från tidigare protokoll (2008) 
gicks igenom för att ge en introduktion av vad den tidigare styrelsens arbete 
bestod i samt vad som var tänkt framöver. Även administrativa och ekonomiska 
rutiner gicks igenom. Styrelsen fick också en kort genomgång av vad 
Krondroppsnätet är (http://www.krondroppsnatet.ivl.se/) och IVL:s roll i 
förhållande till förbundet. De närvarande i styrelsen presenterade sig med 
befattning och vilken organisation de tillhör. 

 

2. Partikelmätningar Blåbärskullen 

Margareta har varit i kontakt med Bernt Bjöörn på Bergvik Skog för att få ett 
underskrivet avtal till stånd. Han har på grund av tidsbrist inte hunnit skriva något 
avtal, men har lovat att skriva klart ett avtal före midsommar. 
 
Gertrud tror att om ett avtal blir klart då borde röjning/fällning av träd, 
uppsättning av elskåp och eldragning kunna bli klart innan vinterns mätsäsong 
börjar. För hyra av utrustning (pump samt isolerat skåp) har kontakter Karin 
Persson på IVL skett tidigare och detta borde inte vara något problem. 
 

3. Emissionsdatabas för luftutsläpp – läget just nu 

Anders informerade kort. IVL har fått uppdraget att bygga databasen med medel 
från länsstyrelsen. Databasen väntas klar till i höst. Finansiering av kommande 
uppdateringar av databasen finns dock inte i dagsläget. 
 
En diskussion om hur kvalitetssäkring av data kommer att ske följde, samt hur 
man kommer att ta in uppgifter till databasen då företagen kan räkna sina utsläpp 
på olika sätt. 
 



IVL kommer att få redogöra för den metodik de använder för att man ska kunna 
se vilken data som använts och hur data har räknats fram. Sannolikt kommer de 
företag som genererar luftutsläpp att få någon form av förfrågningsunderlag från 
IVL. Det framkom också önskemål om att man via tillsyn skulle se över hur de 
olika företagen beräknar sina emissioner.  
 
Det poängterades att emissionsdatabasen inte är någon fullständig sanning, utan 
möjliggör trendanalyser. Beräkningarna och indata kan också förfinas efter hand. 
 
Margareta förslog att luftvårdsförbundet skulle kunna finansiera en modul för 
spridningsberäkningar kopplad till emissionsdatabasen, då spridningsberäkningar 
är något som förbundets medlemmar skulle kunna ha stor nytta utav. Denna fråga 
får lyftas igen när databasen är färdigställd. 
 

4. Arbetet med att finna nya medlemmar  

Arbetet får vänta tills emissionsdatabasen är färdigställd. En översyn av vilka som 
borde vara med i förbundet men som inte är det, borde utföras i slutet på året. 
Exempelvis saknas Nordic Paper i Åmotsfors. 
 

5. Hemsidan 

Gertrud har inte hunnit med att ta förnyade kontakter med Nonea. Margareta, 
Mats och Cecilia är kvar till och med vecka 29 och kan fungera som bollplank vid 
uppbyggnaden. Styrelsen beslutade om att Margareta får besluta om eventuella 
ändringar i kostnaderna för hemsidan för styrelsens räkning då Noneas offerttid 
har gått ut. 

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

 
6. Övriga frågor 

 
- Matallergier i styrelsen 

Vid inköp av fikabröd och vid beställning av lunch ska vi ta hänsyn till att Göran 
är allergisk mot gluten och Cecilia är allergisk mot mjölkprotein. 

 

- Ekonomisk redovisning och stadgar 

Styrelsen vill under nästa styrelsemöte ha en genomgång av ekonomin i förbundet 
med avseende på budget (tillsammans med arbetsplan), balans- och 
resultatredovisning då vi idag har över en halv miljon i kassan samt för att se vad 
förbundets undersöknings- och medlemsavgifter idag används till samt för att 
möjliggöra en diskussion om hur våra medel kan användas framöver. 

Även en detaljerad genomgång av stadgarna, önskades. 

Gertrud föreslog att medel kan användas till att exempelvis återuppta 
lufthaltsmätningarna på Södra Averstad (där vi sedan tidigare har haft de längsta 
tidsserierna) eller att man kan mäta partiklar kontinuerligt (kräver filterbyte en ggr 



per vecka) på Blåbärskullen samt analysera vilken typ av partiklar det finns på 
filtren. 

 

Andra exempel kan vara att finansiera uppdatering av emissionsdatabasen, eller 
finansiera en tjänst som gör exempelvis spridningsberäkningar. Styrelsen kan 
också besluta om att ge bidrag till tätortsmätningar av luft och att luftposten som 
informationsblad återupptas. 

 

- Styrelsens remisshantering 

Cecilia lyfte fram den stora departementsremissen ”Förslag till ny förordning om 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft” som de i Uddeholm Tooling:s 
branschförbund besvarat. Gertrud berättade då att den tidigare styrelsen beslutat 
att inte arbeta med tätortsmätningar (som denna remiss främst berör) och att 
styrelsen därför inte gett något svar på remissen. 

Styrelsen beslutade att alla remisser i luftfrågor som kommer till förbundet först 
ska tas som ett ärende för styrelsen innan det beslutas om styrelsen ska svara på 
remissen eller ej. 

 

- Extra rapporter 

Styrelsen beslutade att inte beställa extra rapporter från IVL då den kommer att 
finnas tillgänglig för förbundets medlemmar som pdf. 

 

- Krondroppsdagen 28 april 

Urban Nyqvist på länsstyrelsen som tar luftprover på Blåbärskullen deltog i IVL:s 
Krondroppsdag då ingen i styrelsen kunde närvara. IVL verkade ha tagit till sig en 
del av det som förbundet haft synpunkter på i den enkät som skickades in under 
hösten. För att läsa presentationerna från dagen, gå in på följande webbadress: 
http://www.krondroppsnatet.ivl.se/, under ”projektnyheter”. 

 

- Övriga intressanta rapporter om luft och klimat. 

Dick visade fram rapporten Värmlands Miljömål 2008. Denna är bra och finns för 
nedladdning på länsstyrelsens hemsida, men Gertrud hänvisade till 
Miljömålsportalen www.miljomal.nu vad gäller framför allt lufttexterna, då dessa 
har uppdaterats och är mer korrekta än i ovanstående publikation. 

Dick tipsade också om SKL: skrift om miljökvalitetsnormer i utomhusluft. 
Gertrud berättade att hon har i uppdrag till Anna Sjörs att ta fram de felaktigheter 
som finns i texten med avseende på laghänvisningar, och att hon rekommenderar 
Naturvårdsverkets Luftguiden så länge. Båda skrifterna kommer dock att vara 
inaktuella från årsskiftet då den nya förordningen sannolikt träder i kraft. 

Dick lyfte också den viktiga frågan om arbetet med länets klimatplaner. Ett första 
utkast till Kristinehamns klimatplan finns under miljö- och hälsoskydd under 
Kristinehamns kommuns hemsida, för den som vill titta närmare på detta. 

http://www.krondroppsnatet.ivl.se/
http://www.miljomal.nu/


 

 

  
7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Filipstad den 1 september klockan 09.30 
till 12.00. Hannes försöker ordna studiebesök på Wasabröd från 13.00-cirka 
15.00. 

Höstens andra styrelsemöte föreslogs Nordic Paper i Säffle vara värd för och att 
någon från styrelsen i Luft i Väst bjuds in och berättar om deras förbunds- och 
styrelsearbete. 

Eda kommun föreslogs vara värd för styrelsemötet i februari, och att vi då också 
kan titta på förbränningsanläggningen i Åmotsfors. 
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