
 INBJUDAN  

 
Luftvårdsseminarium den 27 november 2008 i Växjö: 
 
Luftkvalitet – möjlighet eller hinder för samhällsutvecklingen? 
 
Välkommen att möta forskare, planerare, miljöhandläggare och näringsliv för att 
ta del av och diskutera det senaste inom luftvårdsområdet. 
Kommunernas detaljplaner måste ta hänsyn till luftkvaliteten genom miljökvalitetsnormer. Företag 
kan inte få tillstånd om man kan befara att dessa normer överskrids. Normerna innebär också krav på 
ständiga förbättringar av luftkvaliteten. Är luften verkligen fortfarande farlig? Är detta ett 
storstadsproblem eller en realitet även i mindre kommuner? Hur kontrollerar vi luften? Vad måste en 
kommun göra? Hur samverkar man kring detta?  
Under dagen hoppas vi kunna diskutera fram några svar på dessa frågor. 

Målgrupp: Kommunala politiker, stadsplanerare, miljötjänstemän, företagare inom 
miljöfarlig verksamhet  

Plats: Futurum konferenscenter, Ljungadalsgatan 2, Växjö (Nära Enator, Volvo Davidsson) 

Avgift: 800 kr/person, inkl. lunch o fika (exkl. moms). Faktureras i efterhand.  

Anmälan: Senast den 13 november 2008 till bruno.bjarnborg@g.lst.se, tfn. 0470-86455 

Program: 
10.00 Inledning av luftvårdsförbundets ordförande.  - Carl-Gunnar Hagberg. 

10.10 Hälsoeffekter av luftföroreningar. - Lars Modig, Umeå universitet 

10.50. Mätning/kontroll av luftföroreningar, halter och trender, mätbehov/samverkan. Generell 
luftföroreningssituation i sydsvenska tätorter. - Karin Persson, IVL Svenska miljöinstitutet AB:  

11.30 Naturvårdsverkets syn på tillämpningen av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål i ett regionalt 
perspektiv. - Helena Sabelström eller Per Andersson, Naturvårdsverket 

12.15 Lunch  

13.15 Luftvårdsförbundets mätningar/beräkningar -.erfarenheter och resultatvärdering inför nytt 
samverkansprogram - Marlene Blomgren, Växjö kommun, Bruno Bjärnborg, Länsstyrelsen 

13.40 Lokalt exempel på tillämpning av miljökvalitetsnormer och miljömål i planprocessen. - Pehr Ånelius, 
Växjö kommun. m.fl. 

14.00 Lokalt exempel på industriell verksamhet där miljökvalitetsnormer hanterats i tillståndsprocessen - 
företagsexempel, länsstyrelsen 

14.30 Fika 

15.00 Tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormer i länet; länsstyrelsens synsätt. - Carl-Philip Jönsson, 
Lars Hederström, Länsstyrelsen. 

15.30 Slutdiskussion. Hur ska man tillämpa miljökvalitetsnormer och miljömål i planeringen? Vilken bör 
inriktningen vara på fortsatt samordnat, regionalt luftkontrollprogram? 

16.00 Avslutning 

För Kronobergs luftvårdsförbund 
 
 
Carl-Gunnar Hagberg 


