
 

 

Välkomna till årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen  

samt seminarium med rubriken  

EU:s nya luftpaket 

Plats: Naturvårdsverket, lokal Sarek 

Tid: Torsdagen den 10 april. Årsmötet startar 9:30 

Fler dör av luftföroreningar än av trafikolyckor. I december föreslog EU- kommissionen ett 

åtgärdspaket för att komma till rätta med problemen.  

Bakgrunden till kommissionens nya åtgärdspaket är de allvarliga miljö- och hälsoproblem som 

dålig luft ger upphov till i Europa. Enligt EU beräknas cirka 400 000 personer ha dött i förtid av 

föroreningar under 2010. Utsläppen påverkar också vattenkvalitet och ekosystem negativt. Dålig 

luft kostar också på andra sätt samhället stora summor varje år, enligt kommissionens beräkningar 

hela 23 miljarder euro, i form av bland annat förlorade arbetsdagar och påverkan på byggnader 

och grödor. 

Förslaget från kommissionen innehåller ett nytt övergripande ramverk för ren luft fram till 2030. 

I paketet ingår också ett reviderat direktiv om nationella utsläppstak för luftföroreningar. Idag 

finns utsläppstak för svavel, kväveoxid, flyktiga organiska ämnen och ammoniak. Från 2020 träder 

nya, strängare utsläppstak i kraft. Dessa inkluderar också fina partiklar - så kallade PM2,5 där 

sot ingår - samt gränsvärden för metan. Dessa sex grupper anses vara de värsta förorenarna. 

Som en del av åtgärdspaketet föreslår kommissionen även ett nytt direktiv som ska kapa utsläppen 

från medelstora förbränningsanläggningar. 

Seminariets agenda hittar du på omstående sida. 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen för Svenska Luftvårdsföreningen 

 



Tid  Moment  Namn  

9.30 -10.15 Årsmöte i Svenska Luftvårdsföreningen 

Registrering för seminariet och fika 

 

10.15 -10.30 Välkomsthälsning och introduktion till 

seminariet 

Lennart Frisch, Agenda Enviro 

och SLF:s styrelse 

10.30 -10.50 Luftvårdspolitik i ett historiskt perspektiv Gunnar Hovsenius, Svenska 

Luftvårdsföreningen 

10.50 -11.30 Kommissionens förslag till luftpaket Anna Engleryd, Naturvårdsverket  

11.30 -11.40 Bensträckare   

11.40 -12.00 Svenskt underlagför förhandlingarna om 

EU: s luftpaket  

Maria Ullerstam, 

Naturvårdsverket 

12.00 -12.30 Ekonomiska konsekvenser av 

kommissionens förslag 

Stefan Åström, IVL 

12.30 -13.30 Lunch   

13.30 -13.50 Jordbrukssektorns syn kommissionens 

förslag 

Markus Hoffmann, LRF 

13.50 -14.10 Bilindustrins syn kommissionens förslag Anna Henstedt, Bil Sweden 

14.10 -14.30 Järn- och stålindustrins syn på 

kommissionens förslag 

Zofia Tucinska, Jernkontoret 

14.30 -14.50 Fika  

14.50 -15.10 Sjöfartens bidrag till bättre luftmilj  Erik Fridell, IVL 

15.10 -15.30 Airclims syn på kommissionens förslag Christer Ågren, Airclim 

15.30 -15.50 En politikers syn på kommissionens 

förslag  

Helena Leander (MP), 

riksdagsledamot i miljö- och 

jordbruksutskottet 

15.50 -16.15 Transportsektorns syn på kommissionens 

förslag  

Martin Juneholm, Trafikverket 

16:15-16:35  Avslutande diskussion  

 



 
Ja, jag vill delta i SLF-seminariet tisdagen den 10 april 2014 

 

Ο Jag är medlem i SLF och betalar 600 kr 

Ο Jag är inte medlem i SLF och betalar 900 kr 

Ο Jag vill bli medlem i SLF och betalar 900 kr för seminariet och medlemskap under år 2014 

O Jag är student och går gratis, men betalar 100 kr för lunch 

Avgiften faktureras deltagarna från Svenska Luftvårdsföreningen efter seminariet. 

 

Namn……………………………………………………………………………………………………. 

Organisation/Företag………………………………………………………………………………….. 

Postadress……………………………………………………………………………………………… 

Fakturaadress………………………………………………………………………………………….. 

E-postadress……………………………………………………………………………………………. 

Tel………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuella matbegränsningar/-önskemål..…………………………………………………………… 

 

Anmälan senast den 4 april 2014 till Gunnar Hovsenius,  

e-post     gunnar.hovsenius@telia.com,  alternativt fax 08-590 309 59 

 

 

 

 

 
 

 

 


