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Förbundetss uppgift är att
bevaka luftkvaliteten i länet
ge stöd till miljöförbättrade projekt
informera om luftkvaliteten och andra aktuella miljöfrågor

Referat från årsmötet den 14 mars
Den 14 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte på Södra Cell
AB i Mönsterås. Dagen inleddes med information om Södra
Cell och en mycket intressant rundvandring på företaget.
Därefter presenterade Karl-Johan Persson från Länsstyrelsen
i Kalmar län undersökningen Kvicksilver i Gädda. Gäddor från
ett antal sjöar i länet har med hjälp av fiskeföreningar
fångats in och analyserats med avseende på kvicksilver.
Resultatet visar att i de flesta av de undersökta sjöarna i
Kalmar län var 2017 års kvicksilverhalt oförändrad jämfört
med vad som mättes upp hos gäddor under 2006.
Medelkvicksilverhalten översteg 0,5 mg Hg per kilo gägga i
fem av de 11 undersökta sjöarna. I sjöarna Allgunnen, Linden
och Stora Sinnern låg kvicksilverhalten i gädda på över 1,0
mg Hg per kilo. Halterna är fortfarande så höga att
Livsmedelsverkets rekommendationer gällande förtäring av
insjöfisk bör följas.
Vid årsmötet valdes en ny styrelse enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande valdes
Christine Dahlgren, Mönsterås kommun, ny vice ordförande Johanna Vööks Kalmar Energi. Vi
tackar avgående ordförande Sven-Erik Mattsson Saft AB för ett gott arbete. Sven-Erik stannar
kvar i styrelsen som ordinarie styrelseledamot. Övriga ordinarie ledamöter är kassör Lars
Kåremyr Västerviks kommun, sekreterare Joel Persson länsstyrelsen samt Marie Lindström
Oskarshamns kommun och Patrick Hernäng Södra Cell AB. Vi välkomnar också några helt
nya styrelsesuppleanter: Renate Foks Naturskyddsföreningen, Hans Ersson OKG AB och
Kristina Persson Emmaboda kommun.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse gicks igenom och avgående styrelse
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Eftersom förbundets kostnader hela tiden ökar och utredningsavgiften har varit oförändrad
under många åt lade styrelsen ett förslag på att höja utredningsavgiften med 2000 kr per år.
Förbundet beslutade att godkänna förslaget under årsmötet.
Styrelsen har under året utrett ansvarsfördelningen och de höga kostnaderna som förbundet
har för mätningar avseende Krondroppsnätet, metaller i mossa och kvicksilver i gädda.
Styrelsen har en dialog med länsstyrelsen och Naturvårdsverket och arbetet fortsätter även
under 2018.

Luft & Miljö - Barns hälsa
Naturvårdsverket gav i slutet av förra året ut Luft & miljö 2017 Barns hälsa. Denna publikation
var 2017 års temarapport på myndighetens miljöövervakning för luft & miljö. Orsaken till att
Naturvårdsverket i rapporten valt att särskilt fokusera på barnen beror på deras särskilda
utsatthet för att exponeras för luftföroreningar samtidigt som dessa har en större påverkan på
deras hälsa jämfört med de vuxna. I rapporten delar Naturvårdsverket med sig av de senaste
rönen och fakta kring luftföroreningar.
I rapporten kan man bland annat läsa om hur barn påverkas av en försämrad luftkvalité, om

kartverktyg för luftföroreningsutbredning i stadsplanering, skillnader i luftproblem mellan stad
och land, om dålig luft som ett ökande hälsoproblem i världen och grönområdens roll i att
minska barns exponering för luftföroreningar.

Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och
utsläpp till luft
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp
till luft. Förslaget har sin grund i direktiv 2016/2284/EU om minskning av vissa luftutsläpp
(takdirektivet). Detta takdirektiv är mer detaljerat än föregående därför behöver även
förordningen ändras. Befintlig förordning ska upphävas.
Takdirektivets övergripande syfte är att gemensamt inom EU minska på utsläppen av olika
luftföroreningar som färdas över nationsgränserna. Direktivet ska bidra till en bättre
luftkvalitet samt minskat nedfall av försurande och övergödande ämnen.
Målen inom direktivet ligger väl i linje med de svenska miljökvalitetsmålen på bådekort och
lång sikt. De miljökvalitetsmål som främst berörs är Frisk luft, Bara naturlig försurning och
Ingen övergödning.
Förslaget omfattar de delar av direktivet som främst rör uppföljning och utvärdering till det
nationella luftvårdsprogrammet. Det medför utsläppsinventering och prognoser, rapportering
av utsläpp samt miljöövervakning. Förordningen ska skapa förutsättningar för ett effektivt
arbetssätt när det gäller uppfyllande av takdirektivets åtaganden. Det grundläggande
problemet med luftutsläpp främst av PM 2,5, NVVOC, NH3, NOx och SO2 ska åtgärdas och
också miljö- och hälsorelaterade effekter från dessa luftutsläpp. Krav på miljöövervakning av
ekosystemeffekter är ett nytt inslag och har inte reglerats tidigare. Förordningen riktar sig
endast till myndigheter.
Det första nationella luftvårdsprogrammet ska upprättas senast 1 april 2019.
Naturvårdsverket som central myndighet inom miljöområdet kommer enligt förslaget att vara
ansvarig för att samordna och ta fram ett underlag inför beslut om nationellt luftvårdsprogram.
Andra berörda myndigheter på nationell, regional och lokal ska bistå med relevant underlag
efter förfrågan.
Införandet av den nya förordningen är främst en administrativ åtgärd som inte har några
betydandeeffekter på företag eller innebär konkreta åtgärder med effekt för miljön. Förslaget
följer av EU-rätt (takdirektivet) vilket medför begränsat handlingsutrymme och
konsekvenserna av förordningen bedöms av Naturvårdsverket som begränsade. Det kommer
dock att krävas resurser för framtagande av underlag till nationellt luftvårdsprogram och
miljöövervakning av ekosystemeffekter.
Kalmar Läns Luftvårdsförbund har lämnat ett yttrande på förslaget. Detta och andra
instansers yttrande kan läsas på:
http://www.regeringen.se/ remisser/ 2018/ 01/ remiss-av-naturvardsverkets-forslag-till-nyforordning-om-luftvardsprogram-och-utslapp-till-luft

Lämna förslag på 2019 års luftvärnare & stipendium
Kalmar läns luftvårdsförbund delar årligen ut utmärkelsen Luftvärnaren samt ett stipendium,
vilka båda syftar till att främja och uppmuntra miljöinsatser inom luftvårdsområdet.
Känner ni till någon person, en verksamhet eller ett projekt i länet som arbetar för en bättre
luftmiljö?
Skicka in förslaget med en motivering till luftvårdsförbundets sekreterare,

joel.eriksson@lansstyrelsen.se , 010-223 85 73.

Kalmar läns Luftvårdsförbund

www.lansstyrelsen.se/kalmar/luftvardsforbund
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