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SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

Rutin BESLUTSPROTOKOLL 
2011-10-31 Ärendem: 

NV-05630-11 

Rutin för godkännande av mätinstrument for kontrollen av 
miljökvalitetsnormer i utomhusluft 

Deima rutin gäller från och med 2011-10-31 och ersätter rutinen för hantering av 
certifiering av mätinstrument och rekommendation av likvärdiga metoder för 
kontrollen av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, avdelningsprotokoll m M 
214-07 av 29 november 2007. 

Syfte 
Att klargöra hur beslut om godkärmande av mätinstrument för kontrollen av 
miljökvalitetsnormer i utomhusluft ska hanteras. 

Ansvar 
Tillverkaren/leverantören av ett instrument ansöker om godkärmande av 
instrumentet. Med stöd av rekommendationer fi^ Referenslaboratoriet för 
tätortsluft, fattar Naturvårdsverkets Enhet för luft och klimat (Al) beslut om 
godkännande av mätinstrumentet för kontroll av miljökvalitetsnormer i 
utomhusluft. 

Godkännande av mätinstrument som mäter enligt referensmetoden 
Ansökan 

1) Ansökan skickas till Naturvårdsverket med kopia till 
Referenslaboratoriet. Ansökan skickas företrädesvis elektroniskt, 
altemativt i pappersformat. 

2) I ansökan ska fiamgå att syftet med ansökan är att fä instrumentet 
godkänt i Sverige för kontroll av MKN för relevant förorening. Ansökan 
ska vara på svenska. 

3) I ansökan ska dokumentation av rapport från genomförd och godkänd 
typtestning, utfärdade certifikat och eventaell övrig dokimientation ingå. 
Dokumentationen ska vara på svenska eller engelska. 

Ärendehantering 
1) Naturvårdsverket skickar ett svarsbrev till sökanden med uppgift om att 

ansökan har mottagits och en uppskattning av hur lång tid bedömningen 
kan kormna att ta. 

2) Referenslaboratoriet granskar dokumentationen för att se ifall 
instrumentet uppfyller direktivens prestandakrav för relevant förorening. 

3) Referenslaboratoriet meddelar sökanden om kompletterande 
dokumentation för bedömningen behövs. 

4) Referenslaboratoriet ger en bedömmng av dokumentationen till 
Naturvårdsverket med en rekommendation angående godkännande. 
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Bedömningen sker inom två månader efter att samtlig dokimientation 
kommit in till Referenslaboratoriet. 

Beslut om godkännande 
1) Naturvårdsverket meddelar sin beslut om godkännande till sökanden 

inom en månad efter Referenslaboratoriets rekommendation kommit in. 
2) Beslut om godkännande publiceras på Referenslaboratoriets hemsida 

(www.itm.su.se/reflab/). Det ankommer på tillverkaren/leverantören av 
mätinstrumentet att skicka godkännandet till befintliga och nya 
användare av instrumentet. 

Återkallelse av beslut om godkännande 
1) Den bedömning som Referenslaboratoriet har gjort kan ändras, till 

exempel på grund av att certifikatet som bedönmingen baseras på dras in 
av den organisation som har utfärdat det. 

2) I sådana fall kan beslut om godkännande komma att återkallas av 
Naturvårdsverket. 

Godkännande av mätinstrument som ger likvärdiga resultat med 
referensmetoden 
Ansökan 

1) Ansökan skickas till Naturvårdsverket med kopia till 
Referenslaboratoriet. Ansökan skickas företrädesvis elektroniskt, 
altemativt i pappersformat. 

2) 1 ansökan ska framgå att syftet med ansökan är att fa ett mätinstrument 
godkänt som likvärdigt med referensmetoden för kontrollen av MKN för 
relevant förorening. Ansökan ska vara på svenska. 

3) 1 ansökan ska den dokumentation som visar likvärdigheten med 
referensmetoden och ev. nationell verifiering ingå. Likvärdigheten ska ha 
visats enligt de riktlinjer som anges i "Demonstration of Equivalence of 
Ambient Air Monitoring Methods" eller motsvarande dokument. 
Dokumentationen ska vara på svenska eller engelska. 

Ärendehantering 
1) Naturvårdsverket skickar ett svarsbrev till sökanden med uppgift om att 

ansökan har mottagits och en uppskattning av hur lång tid bedömningen 
kan komma att ta. 

2) Referenslaboratoriet granskar dokumentationen för att se ifall 
instrumentet uppfyller direktivens prestandakrav för relevant förorening. 

3) Referenslaboratoriet meddelar sökanden om kompletterande 
dokumentation för bedömningen behövs. 

4) Referenslaboratoriet ger en bedönming av dokumentationen till 
Naturvårdsverket med en rekoitmiendation angående godkännande. 
Bedömningen sker inom två månader efter att samtlig dokumentation 
kommit in till Referenslaboratoriet. 

Beslut om godkännande 
1) Naturvårdsverket meddelar sitt beslut om godkännande till sökanden 

inom en månad efter Referenslaboratoriets rekonmiendation kommit in. 
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2) Beslut om godkännande publiceras på Referenslaboratoriets hemsida 
(www.itm.su.se/reflab/). Det ankommer på tillverkaren/leverantören av 
mätinstrumentet att skicka godkännandet till befintliga och nya 
användare av instrumentet. 

Återkallelse av beslut om godkännande 
1) Den bedömning som Referenslaboratoriet har gjort kan ändras, till 

exempel på grund av att certifikatet som bedömningen baseras på dras in 
av den organisation som har utfärdat det. 

2) 1 sådana fall kan beslut om godkännande komma att återkallas av 
Naturvårdsverket. 

Bakgrund 

1 bilaga VI till Europarlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 
2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, och bilaga V till Europarlamentets 
och Rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, 
kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften, 
anges referensmetoder för mätning av de i direktiven ingående 
luftföroreningama. Direktiven anger även att andra mätmetoder far användas om 
de kan visas ge likvärdiga resultat som referensmetoder. 

Reglema i bilaga VI till direktiv 2008/50/EG och bilaga V till direktiv 
2004/107/EG är genomförda i den svenska lagstiftningen genom 5 kap. 9 § 
miljöbalken (1998:808), 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) samt 15 § 
och bilaga 2 till NFS 2010:8. 

Enligt 5 kap. 9 § miljöbalken och 49 § luftkvalitetsförordningen far 
Naturvårdsverket meddela föreskrifter om godkännande av mätmetoder och 
mätutrustaing för kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft. Sådana 
föreskrifter om metoder och utrustning firms i 15 § och bilaga 2 till NFS 2010:8. 

Beslutande: Eva Thömelöf, avdelningschef. Avdelningen för analys och 
forskning 

Föredragande: Matthew Ross-Jones, handläggare. Enheten för luft och klimat 

Deltagare i den slutliga handläggningen: 
Guimar Nyquist, projektledare. Referenslaboratoriet för tätortsluft 
Hans Areskoug, projektledare. Referenslaboratoriet för tätortsluft 

Vid protokollet 

Matthew Ross-Jones 


