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Samordnad kontroll av
luftens innehåll av flyktiga organiska ämnen, VOC, i Kronobergs län
Butylacetat är ett lösningsmedel som används industriellt. Tack och lov är det inte att betrakta
som farligt för hälsan. Förekomsten visar dock en påverkan av lösningsmedel som vi egentligen inte vill ha. Vidare bidrar det till bildning av marknära ozon, vilket i sin tur påverkar hälsan både för människor och vegetation. Butylacetat ingår i gruppen flyktiga organiska ämnen
(VOC) och är ett av de ämnen som ingår i den analys som regelmässigt görs i Älmhult, gjordes tidigare även i Ljungby och Växjö. Bland övriga ämnen som ingår i gruppen flyktiga organiska ämnen kan nämnas bensen. Förbundets årsmöte beslutade i april 2017 att genomföra
ett projekt för att utreda om förhöjda halter av butylacetat förekommer även på andra platser i
länet och en arbetsgrupp bildades.
Projektet genomförs på så sätt att Luftvårdsförbundet bekostar 1-2 provplatser per kommun.
Alla medlemsföretag välkomnas att delta, men står själva för sina analyskostnader, cirka
4 500 kronor per provplats. Planerad provtagning är tre separata veckor under perioden november -17 till januari -18. Alla prover ska tas samma veckor och provtagningen är mycket
enkel och smidig och genomförs lokalt. Efter avslutad provtagning redovisas resultaten i en
gemensam rapport och presenteras på förbundets årsmöte 2018. De provpunkter Luftvårdsförbundet bekostar ska ingå i rapporten. Notera dock att företagen själva får välja om de vill
att resultat från egenfinansierade mätplatser ska ingå i rapporten och redovisas på årsmötet
eller inte. Detta för att man ska känna sig friare att få hjälp med sin egenkontroll.
Den 28 september kl 1300 träffas intresserade för informationsmöte i Alvesta eller Växjö. Då
kommer IVL hit och vi kan gemensamt gå igenom urvalsprinciper för en provplats samt praktiska detaljer runt provtagningen. Självklart kan man gå samman och hjälpas åt med arbetet!
Förbundet önskar intresseanmälan snarast, besked om deltagande på informationsmötet senast 14 september och om ni vill vara med i det gemensamma projektet senast den
15 oktober. Besked lämnas till förbundets sekreterare, postadress enligt nedan, telefon 0470413 36 alternativt eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se,.
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