PROTOKOLL
2022-05-12

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund den 12 maj 2022
Nr. 3 2022
Plats:

Teams

Närbarande: Helené Rasmusson, Camilla Olofsson, Gustaf Nilsson, Johanna Vöks, Caroline Lagerkvist.
1. Mötets öppnande
Helené hälsar välkomna.
2. Val av justerare
Gustaf Nilsson
3. Föregående styrelseprotokoll
Genomgång av föregående protokoll.
4.

Styrelsens uppdrag
•

Omvärldsbevakningar/lagändringar
EU:s nya luftkvalitetsdirektiv - Naturvårdsverkets svar på regeringsuppdraget om
Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet: Förslag om praktisk vägledning om hur
miljökvalitetsnormer för luft kan hanteras i planeringsprocessen.
HÄMI-konferensen (hälsorelaterad miljöövervakning) 27 september 2022: HÄMI 2022 |
Karolinska Institutet (ki.se)
MSO projektet ”Luftkvalitet på skolor och förskolor”: Nu finns projektplanen på MSOs
hemsida, se Projekt 2022 (miljosamverkansydost.se)
Temadag/Webbinarie den 9 juni: Luftkvalitet vid skolor och förskolor Kommunförbundet Kalmar Län (kfkl.se)

•

Rapportering av mätdata Naturvårdsverkets
IVL har skickat in mätdata till Naturvårdsverket från luftmätningarna i Kalmar, Västervik
och Högsby.

___________________________________________________________________________
Postadress: c/o Länsstyrelsen, 391 86 KALMAR
Besöksadress: Regeringsgatan 1

Telefon 010- 223 86 49
e-post caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Bankgiro 5625 - 7553
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Vi har endast fått en excelfil med mätdata ingen rapport.
Årsmedelvärde för PM10 i Kalmar låg på 13, 9 µg/m3, jämfört med 13,0 µg/m3 2020).
Även antal dygn som överskrider övre- och nedre utvärderingströskeln har ökat 2021
jämfört med 2020. Både Kalmar och Västervik överskred nedre utvärderingströskeln för
PM10 under 2021 med 47 respektive 41 dygn av 35 tillåtna överskridna
dygnsmedelvärden per år.
Även NOx-halterna har ökat i Kalmar 2021 jämfört med 2020. Som årsmedelvärde 2020
låg NOx på 11 µg/m3, men 2021 hade årsmedelvärde ökat till 12,8 µg/m3. Detta är
fortfarande under MKN och nedre utvärderingströskel (MKN 40 µg/m3 och NUT 20
µg/m3). Nedre utvärderingströskeln överskreds 4 dygn 2021 (1 dygn 2020). Antal
timmedelvärden överskridande nedre- respektive övre utvärderingströskeln har mer än
fördubblats 2021 jämfört med 2020.
•

Kalmar mätstation
Det har åter igen varit strömavbrott i en vecka. IVL har varit på plats och kalibrerat
utrustningen igen. Vi avvaktar med att ta beslut om att byta plats för mätstationen, då
fastighetsägaren meddelat att renoveringen ska vara klar om en vecka.

•

Kontrollstrategi tätortsprogram och objektiv skattning
Vilket är bäst att lvf skickar ut om rapporteringen av luftdata till kommunerna eller att
NV fortsätter att göra det. Styrelsen anser att det är bäst att NV fortsätter skicka ut och lvf
skickar ut att vi sköter rapporteringen.
Nuvarande kontrollstrategi gäller 2023 ut. Vi behöver börja se över och ta fram underlag
inför nästa. Fundera på upphandling av konsult. Utvärdera den vi har. Påbörja detta
arbete under hösten.

•

Ekonomisk redovisning
Årets debiteringar har gått ut. Allt är enligt plan.

•

Medlemsvärvning
Medlemsvärvningen påbörjad i Kalmar kommun. Utskickat via Post Nords tjänst.
Fortsättning följer.

•

Arbetsgrupper
-

Krondroppsnätet (Helené, Katarina och Kristina)

-

Metaller i mossa 2025. (Camilla och Katarina)

-

Arbetsgrupp se över kontaktinformation (Caroline och Camilla) Camilla hjälper
Caroline att kolla osäkra uppgifter.

-

Medlemsvärvning – Se över hur vi ska arbeta bättre och mer strukturerat med
medlemsvärvning (Johanna, Helené)
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5.

-

Samverkansgrupp kvartalsaktivitet (Helené, Camilla och Caroline)

-

Arbetsgrupp, Stipendium. (Kristina och Gustaf)

-

Arbetsgrupp, Ny arbetsplan 2023-2026. (Camilla och Helené)

-

Arbetsgrupp, Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023. (Christine,
Helené)

-

Ny arbetsgrupp, luftdagen. (Johanna, Camilla, fråga suppleanter)

Krondroppsnätet
Avtalen förnyas i september inför 2023. Kostnadsbesked 2022 mottaget.
Rådata från krondroppsnätet har kommit, rapport väntas i skiftet maj/juni, allra senast innan
midsommar. I krondroppsnätet mäts bakgrundshalter av NO2 vid Rockneby och Ottenby.
Dessa bakgrundshalter går bra att jämföra med tätortsmätningarna.

6. Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023
Informationsbrev har gått ut till kommunerna i mars. IVL anser att NOx är den viktigaste
parametern att mäta. Karin Söderlund, IVL tar emot frågor från kommunerna om de undrar
över något.
Två informationsmöten har hållits under våren. Två av länets kommuner har inte deltagit, men
Helené ska informera dessa. Många vill mäta, men det finns osäkerheter om de får pengar.
Beslut tas i nämnderna. Besked från kommunerna ska lämnas in senast den 15 juni.
Kommunerna kommer också erbjudas möjligheten att bjuda in luftvårdsförbundet till att dra
ärendet i deras respektive nämnder.
7.

Vedeldning
Mätningarna är klara och utrustningen har monterats ned. Mätningar av PAH i Högsby 2021
visade att MKN (1) och NUT (0,4) innehålls men miljömålet (0,1) överskrids. Årsmedelvärde
PAH i Högsby 2021 är 0,18 och årsmedel PM10 Högsby 8,2

8.

Tätortsmätningar i Västervik
Resultaten är inrapporterade till Naturvårdsverket. Västervik överskred nedre
utvärderingströskeln för PM10 41 dygn av 35 tillåtna överskridna dygnsmedelvärden per år
under 2021. Generellt är luftkvaliteten relativt god.

9.

Inkomna skrivelser
Marknära ozon i bakgrundsmiljö i Södra Sverige, C661-IVL.

10. Hemsidan
Caroline ska uppdatera sidfoten med förbundets e-postadress.
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11. Stipendium
Arbetsgruppen ska revidera stadgarna och se över annonseringen av stipendium. Arbete
pågår.
En till i arbetsgruppen för stipendium behövs.
12. Politisk representant från kommunerna
Saknar representant från Högsby.
Politikerna var inbjudna till informationsmötena med kommunerna.
13. Luftvärnare
Påbörja arbetet med framtagande av nästa års luftvärnare. Annonsering om luftvärnare för
2023 gjordes i nyhetsbrevet i mars. Följa upp annonseringen med utskick om önskemål på
nomineringar, Caroline skickar ut. Lista på nominerade ska vara klar i september
14. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF
Samverkansmöte den 11 maj. Vi pratade om hur vi gör med medlemsvärvning.
Kvartalsaktivitet, Kronoberg 20 maj Perspektiv på cirkulär ekonomi. Nästa kvartalsaktivitet
blir Jönköping, efter sommaren därefter är det Kalmars tur igen.
Nästa samverkansmöte blir den 31 augusti.
Skicka ut frågan till våra medlemmar om de kan tänka sig att bidra med ett seminarium i
slutet av året.
15. Luftdagen
Arbetsgrupp: Johanna, Camilla och någon mer.
Datum: preliminärt 10 november
Tema
Föreläsare
Plats (fysiskt/digitalt/hybrid) Helst hybrid om möjligt.
16. Nästa styrelsemöte
9 september kl. 9-12 digitalt
17. Nästnästa styrelsemöte
Preliminärt 10 november i samband med luftdagen, fysiskt.
18. Övriga frågor
Strukturen på dagordningen, förslag på ny struktur presenteras nästa styrelsemöte.
Deltagande och ansvar på styrelsemöten. Vad förväntas av styrelsemedlemmarna. Alla
förväntas svara på kallelse till styrelsemöte, även suppleanter. Om du som ordinarie ledamot
inte kan delta kontaktar du själv en ersättare.
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19. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Helené Rasmusson

Caroline Lagerkvist

Ordförande

Sekreterare

Gustaf Nilsson
Ledamot

