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1. Helena Sabelström visade sin presentation. Den handlade om luftmätning generellt och
den kan ses här.
2. Därefter tog Matthew vid. Han pratade om inledande kartläggning och objektiv skattning.
Han kommenterade också vårt provtagningsprogram i presentationen så
minnesanteckningar från hans pass kändes överflödiga. Allt står att läsa i presentationen
som du hittar här.
Vi pratade också lite om en utvärdering av vår kontrollstrategi som de låtit en
sommarjobbare utföra. Den finns under Dokumentarkiv/Åhörarkopior på
Miljösamverkan Värmlands hemsida.
3. Den närmaste framtiden för Luftsamverkan Värmland ser ut enligt följande:
En arbetsgrupp sattes ihop under sittande möte. Den består av:
Eddie Persson. Miljösamverkan Värmland
Marcus Lewin, Kristinehamn
Christopher Oldne, Karlstad
Maria Johansson, Arvika
Lotta Gunnarsson, Sunne
Bertil Ahlin, Hammarö
Gertrud Gybrant, länsstyrelsen ska byta arbetsuppgifter och från och med 1 december
blir det Emma Björkman som tar över. Gertrud ska i alla fall påminna Säffle om att de
ska mäta PM10, NO2 och SO2 under nästa år. Allt arbete inför placering av mätcontainer
måste vara klart före den 1 januari 2019 så mätningarna kan börja, d v s ev bygglov,
strömförsörjning mm.
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Hammarö ska mäta PM10 indikativt under 2019 och hur det ska gå till görs upp med
IVL.
Beskrivning av provtagningsstationer ska göras av Säffle, Kil och Hammarö ska ske enligt
mall i kontrollstrategin som du hittar här.
Själva kontrollstrategin ska uppdateras av arbetsgruppen efter nästa arbetsgruppsmöte.
2019 är det sista året vi mäter i denna omgång. 2020 är avsatt för rapportskrivning,
utvärdering och framtagande av nytt mätprogram. En ny upphandling måste ske under
2020 också. 2019 betalar alla kommuner sin årliga avgift men 2020 blir gratis.
4. Inledande kartläggning och objektiv skattning
Varje kommun (som inte gjort det) ska ta fram ett dokument som kallas ”Inledande
kartläggning av luftkvalitet”. En vägledning hur man går tillväga när man upprättar detta
dokument finns här.
Grums har tagit fram ett sådant dokument. Se här.
Arboga har ett lite annat upplägg. Se här.
Alla kommuner ska ha upprättat detta dokument innan den 30 juni 2019 och dokumentet
ska ligga på hemsidan. Rapportering till Naturvårdsverket ska ske där det framkommer att
denna inledande kartläggning gjorts och en länk ska skickas till NV. Det är vad varje
kommun måste göra nästa år. En ”mall” eller exempel på skickas ut till kommunerna när
arbetsgruppen tagit fram sådant material.
2020 ska varje kommun göra en så kallad objektiv skattning för varje lagstadgad
parameter man inte mäter. Karlstad mäter ju varje år men de parametrar som man inte
mäter måste man lägga in objektiv skattning för. Kristinehamn mäter ingenting nästa år
och måste således göra en objektiv skattning för alla parametrar. Man jämför då nuläget
(2020) mot den inledande kartläggningen som gjordes 2019 och beskriver
samhällsförändringar. En industri som kommit till, vägtrafik som minskat t ex.
5. Arbetsgruppen sammanträder den 24 januari 2019 här i Karlstad. De i arbetsgruppen ska
då helst vara klara med sin egen inledande kartläggning för sin kommun. De färdiga
förslagen skickas till Matthew för påseende. Om det behövs, ändrar vi lite enligt hans
synpunkter och får på så vis till en ”Mall” för er andra att följa när ni upprättar ert eget
dokument. Börja redan nu att titta i vägledningen i alla fall så ni förstår hur dokumentet
ska ställas upp. Det finns förslag på rubriker där bland annat.
6. Utse en person i varje kommun som har lite extra ansvar för luftmätningar. Personen bör
få tid till att sätta sig in i luftmätning för att kunna svara på kommuninvånarnas frågor
och för att kunna upprätta inledande kartläggning och genomföra objektiv skattning.
7. Frågan kom upp om Luftsamverkan Värmland ska köpa in en licens för
modelleringsverktyget ”SIMAIR” där alla medlemskommuner kan logga in och göra en
modellering för den egna kommunen. Vi får titta på vad en sådan kostnad skulle innebära
inför nästa provtagningsomgång och hur det ska finansieras i så fall. Eventuellt kan
planavdelning och tekniska ute i kommunerna vara intresserade av att ha tillgång till
verktyget också och medfinansiera licenserna.
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