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I snart två år har samordnad kontroll av
luftkvalitet i Skåne bedrivits och nu är det dags
för lite uppdatering och återkoppling på det
årliga mötet. Vid Luftvårdsförbundets stämma
har också beslutats att samordnad kontroll blir
en del av förbundets ordinarie verksamhet från
och med 2019. Därmed kommer samtliga
kommuner
som
är
medlem
i
Luftvårdsförbundet ingå i samverkansområdet.

Årsrapporter:
Under sommaren 2018 har årsrapporter för
verksamhetsår 2017 skickats ut till samtliga
medlemskommuner. Rapporterna ligger också
på Luftvårdsförbundets hemsida och kan
laddas ner: https://www.skåneluft.se/arsrapport
En del kommuner har inkommit med
synpunkter om rapporterna, men det finns
möjlighet till återkoppling under årliga mötet,
vilket hjälper oss att berika framtida rapporter.
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Kvalitetssäkringsprogram:
Kvalitetssäkringsprogrammet
(KSP)
för
samverkansområdet har uppdaterats i början av
året i samråd med Referenslaboratoriet för
tätortsluft och finns tillgängligt på hemsidan.

Uppdatering av emissionsdatabasen:
Uppdatering av sjöfartens emissioner både
internationell och lokal har genomförts i Skåne
kommer under 2018. Denna gång har
individuella rutter för färjesjöfarten lagts ut för
Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad.
Skälet är att öka den tidsmässiga kvaliteten,
där man individuellt inför tidtabeller för
färjorna exempelvis Helsingborg - Helsingör.

Mätkampanj för metaller och PAH:

Kontrollstrategin:
Mät- och modellberäkningsstrategin för
verksamhetsår 2018–2019 uppdaterades och
rapporterades
till
Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket kommer med återkoppling
och synpunkter under det årliga mötet.

Rapportering till Naturvårdsverket:
Ett nytt system för validering av mätdata från
alla godkända mätstationer i Skåne har tagits
fram av Miljöförvaltningen i Malmö.
Validerade
mätdata
rapporterades
till
Naturvårdsverket under mars. Dessutom har
resultatet av modellberäkningar samt objektiv
skattning för samtliga medlemskommuner
inom samverkansområdet rapporterats till
Naturvårdsverket under sommaren 2018.

Enligt styrelsens beslut utfördes mätning av
tungmetaller, partiklar och PAH:er i Höganäs,
Landskrona, Osby och Ystad. Parallellt pågick
mätningarna i Malmö och Burlöv som de
själva finansierade samt i regional bakgrund
vid Stenshult och Hissmossa. Mätningarna
pågick under 12 sammanhängande veckor med
början 2018-02-12 och slut 2018-05-07.
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Inbjudan till årligt möte:

Dagordning:

Välkomna till det årliga mötet som sker på
Kompanihuset i Malmö den 12 december.
Under mötet finns möjlighet att diskutera om
årsrapporter samt den planerade verksamheten
för kommande år. Dessutom kommer
Naturvårdsverket
att
inkomma
med
återkoppling om samverkansområdet Skånes
kontrollstrategi
och
rapportering
samt
presentera den nya versionen av Luftguiden.
Besöksadress: Kompanihusgården 2. Anmälan
skickas senast 1 december till Amir Arvin
amir.arvin@malmo.se. Efter mötet sker en
intressant workshop på Länsstyrelsen i Malmö
inklusive lunch. För anmälan till workshopen
och lunch hänvisas till den bifogade inbjudan.

▪

8:30 Kaffe

▪

9:00 Samverkansområdets verksamhet under året

▪

10:00 Miljökvalitetsnormerna för luft samt den nya
Luftguiden (Naturvårdsverket)

▪

10:30 Paus

▪

10:45 Återkoppling om Skånes kontrollstrategi och
rapportering (Naturvårdsverket)

▪

11:30 Diskussion och frågor

▪

12:00 Lunch

▪

13:00 Föreläsning och workshop på Länsstyrelsen

OBS! Anmälan till lunch och workshop görs
individuellt via e-mail adressen som anges på
den bifogade inbjudan senast 3 december.

Kompanihuset i Malmö

Hållbarare och hälsosammare
Framtidens regionala transportsystem år 2030!

