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Beslut om godkiinnande av mlitinstrument fOr kontinuerlig kontroll av 
miljiikvalitetsnormer fOr utomhusluft 

Beslut 

Naturvardsverket godkiinner miitinstrumentet "Palas model FIDAS 200" 
tillverkat av Palas Gmbh, Tyskland, fOr kontroll av miljiikvalitetsnormer for 
utomhusluft enligt 19-20 §§ i Naturvardsverkets foreskrifter om kontroll av 
luftkvalitet, NFS 2013: 11. Till grund for beslutet ligger rekommendation av 
Referenslaboratoriet for t1itortsluft - m1itningar vid Institutionen for 
miljiivetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet. 

Forutsiittningar for beslutets giltighet 
Detta beslut om godkannande galler under de forutsattningar som anges i bilaga 
I, Referenslaboratoriets rekommendation angaende godkiinnande av Palas 
FIDAS 200 PM10. 

De bediimningar som Referenslaboratoriet har gjort kan andras, till exempel pa 
grund av att certiflkaten som bediimningarna baseras pa dras in av den 
organisation som har utfardat dem, eller pa grund av nytt underlag som 
tillkommer till foljd av liipande kontroller av instrumentets likviirdighet med 
referensmetoden. Detta beslut om godkiinnande kan da komma att aterkallas av 
Naturvardsverket. 

Bakgrund 

I Bilaga VI till Europarlamentets och Radets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 
2008 om luftkvalitet och renare tuft i Europa anges referensmetoder for miitning 
av de i direktivet ingaende luftfororeningarna. Direktiven anger liven att andra 
m1itmetoder far anvandas om de kan visas ge likviirdiga resultat som 
referensmetodema. 
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Reglerna i direktivets bilaga VI ar genomforda i den svenska lagstiftningen 
genom 5 kap. 9 § miljobalken (1998:808), 49 § luftkvalitetsforordningen 
(2010:477) samt 19 och 20 §§ och bilaga 2 till NFS 2013:1 I. 
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Enligt 5 kap. 9 § miljobalken och 49 § I st. I p. luftkvalitetstorordningen far 
Naturvardsverket meddela foreskrifter om att matsystem som anvands tor 
kontrollen av luftkvaliten ska vara godkanda av Naturvardsverket. Enligt 19 § 
NFS 2013: 11 ska mat instrument som mater enligt referensmetod eller metod 
som iir likvardig med referensmetod och som anviinds vid kontinuerliga 
miitningar vara godk1inda av Naturvil.rdsverket. Ansokan om godkannande av 
matinstrument provas av Naturvardsverket enligt 20 § NFS 2013:11. I samma 
bestammelse aterfinns krav pa vad en sadan ansokan ska innehil.lla. 

Sklil 

Hugo Tillquist AB har i enlighet med 20 § NFS 2013: I I ansokt om 
godkannande av namnda instrument som likvardigt med referensmetoden for 
PMJO. Med ansokans medtoljande dokumentation som underlag har 
instrumentet bedomts ge likviirdiga resultat som referensmetoden for PMIO som 
anges i bilaga 2 till NFS 2013:11. Instrumentet har liven bedomts uppfylla 
kraven vad galler miitosakerhet som anges i bilaga I till NFS 2013: II. Det finns 
darfor stild fdr att godkanna instrumentet. 

Beslut har fattats av AvdelningschefManuela Notter. 

Vid den slutliga handlaggningen har i ovrigt deltagit Handlaggare Johan 
Genberg, toredragande. 

F~~urvardsverket 

(~.~L 
Manuela Notter 

Johan Genberg 

Upplysning om hur man overklagar, se bilaga II 

Kopia till: 
Referenslaboratoriet for tatortsluft - matningar vid Institutionen for 
miljovetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet 
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Bilaga I 

Referenslaboratoriets rekommendation angaende godkiinnande av matinstrument 
som likvardigt med referensmetoden 

Bilaga II 

Var ska beslutet iiverklagas? 

Naturvardsverkets beslut kan overklagas hos Mark- och miljiidomstolen. 
Overklagandet ska dock skickas eller Himuas till Naturvardsverket. 
Adressen framgar av beslutet. Har overklagandet kommit in i ratt tid overlamnar 
Naturvardsverket overklagandet och handlingarna till Mark- och 
miljiidomstolen. 

Niir ska beslutet senast iiverklagas? 

Overklagandet ska ha kommit in till Naturvardsverket inom tre veckor fran den 
dag Ni tick del av beslutet. 

Vad ska iiverklagandet innehalla? 

Overklagandet ska vara skriftligt och det ska vara undertecknat. 

I skrive !sen ska N i ange: 

Ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer, 

vilket beslut som Ni overklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och 
arendenummer, 

hur Ni anser att Naturvardsverkets beslut ska andras och varf6r det ska andras 
samt 

om det finns motparter i arendet bor Ni ange deras namn, adress och 
telefonnummer. 


