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Förord
Denna handbok ersätter Naturvårdsverkets tidigare handbok 2006:2 Luftguiden.
Handboken är tänkt att utgöra ett stöd för kommunerna i deras arbete med tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Under 2010 har en ny
förordning och nya föreskrifter trätt i kraft till följd av det nya luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för
utomhusluft (2007:7) och Naturvårdsverkets allmänna råd om miljökvalitetsnormer
för utomhusluft (2006:5) har upphävts och ersatts av Luftkvalitetsförordning
(2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8).
I och med detta har Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa, vid sidan av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften, genomförts i svensk lagstiftning. Till följd av de nya
bestämmelserna har nu alltså även tidigare gällande handbok (Luftguiden, Naturvårdsverkets handbok 2006:2) reviderats.
Handboken innehåller Naturvårdsverkets tolkning av bestämmelserna ovan och
omfattar hela kedjan från tillämpning av regelverket (t.ex. avvägning, prövning,
tillsyn) till hur luftkvaliteten ska kontrolleras, hur information och rapportering ska
gå till och hur åtgärdsprogram ska tas fram.
Handboken har tagits fram under 2010 av en intern arbetsgrupp bestående av
Helena Sabelström (projektledare), Per Andersson, Erika Ekman, Emma Hedberg,
Titus Kyrklund och Niklas Ricklund. Värdefulla synpunkter har lämnats dels av
andra handläggare på Naturvårdsverket, dels av den referensgrupp som formerats
för projektet. I referensgruppen har ingått representanter från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, Datavärdskap Luft, Referenslaboratoriet för tätortsluft, Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal luftvårdsförbund.
Direktören för Naturvårdsverkets Miljöanalysavdelning har beslutat att ge ut handboken.

Stockholm i januari 2011
NATURVÅRDSVERKET

Anders Johnson
Avdelningschef
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Förkortningar
Dir

Direktiv

Kap.

Kapitel
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Miljöbalken

MKN

Miljökvalitetsnorm

MÖD

Miljööverdomstolen

NFS

Naturvårdsverkets författningssamling
I handboken använt för Naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8)

NV

Naturvårdsverket
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Polycykliska aromatiska kolväten

PBL

Plan- och Bygglagen
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PM10

Partiklar som är max 10 mikrometer stora, se
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Proposition
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Quality assurance / Quality control
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Svensk författningssamling

VU

Verksamhetsutövare
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1

För hälsa och miljö

Luftföroreningar medför stora kostnader för samhället. Det är därför av stor betydelse att styrmedel av olika slag införs som reducerar luftföroreningar i Sverige,
men även i Europa som helhet, eftersom många luftföroreningar färdas långt innan
de når sin slutdestination. Samhället har infört många olika styrmedel med syfte att
minska belastningen av luftföroreningar – ett av dessa är miljökvalitetsnormer för
utomhusluft.
Även om luftföroreningarna enbart utgör en mycket liten del av omgivningsluften
påverkas människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa
påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar,
hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och dödlighet. De leder exempelvis till
skador på växter, försurning och övergödning. De påskyndar nedbrytningen av
metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar. Miljökvalitetsnormerna är
därför vid sidan av andra styrmedel ett viktigt verktyg i strävan efter att minska
luftföroreningshalterna.
Regelverket för miljökvalitetsnormer utvecklades under 1990-talet. I samband med
Sveriges anslutning till europeiska frihandelsområdet (EES) infördes 1994 gränsvärden för luftkvalitet utomhus med stöd av dåvarande hälsoskyddslag och dess
förordning. Tidigare fanns riktvärden från Naturvårdsverket. Vid införandet av
miljöbalken 1999 vidareutvecklades systemet med gränsvärden i det svenska regelverket. Miljökvalitetsnormerna infördes. Syftet med miljökvalitetsnormerna var
att ge ett ökat skydd för hälsan och miljön genom att i ökad utsträckning kunna
begränsa påverkan från så kallade diffusa utsläppskällor. Därutöver sågs normerna
som ett instrument för att kunna styra mot nationella mål för miljökvalitet. Sist men
inte minst utgjorde regelverket kring miljökvalitetsnormerna ett sätt att kunna leva
upp till de förpliktelser som inträdet i den Europeiska unionen innebar. Systemet
har kontinuerligt utvecklats, exempelvis infördes vid årsskiftet 2003/04 olika typer
av miljökvalitetsnormer, bland annat sådana som var av målsättningskaraktär och
under 2010 infördes olika avvägningsregler för olika former av miljökvalitetsnormer.

1.1

Renare luft med lagstiftningens hjälp

Medlemsstaterna i EU har kommit överens om regler för att förbättra luftkvaliteten
inom unionen. Varje land har genom sitt medlemskap förbundit sig att genomföra
den lagstiftning som beslutas. På luftområdet omfattar det idag huvudsakligen
Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
(dir 2008/50/EG) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (dir
2004/107/EG). Det finns även regleringar beträffande utsläpp, varav Europaparla-
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mentets och Rådets direktiv om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar
(dir 2001/81/EG) ligger närmast. Detta omfattas dock inte av denna handbok.
Direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG har i Sverige genomförts genom Miljöbalken (1998:808), Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8). Kommunerna och Naturvårdsverket har i uppgift att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna. Detta görs genom mätning, beräkning eller objektiv skattning beroende på
rådande luftkvalitet. Kommuner och myndigheter har enligt miljöbalken ett ansvar
att se till att miljökvalitetsnormerna följs. Verktygen för detta är dels särskilda
åtgärdsprogram, men även att tillämpa miljökvalitetsnormerna vid prövning, tillsyn, planering och planläggning. Verksamhetsutövare har å sin sida skyldighet att i
sin verksamhet iaktta miljöbalkens regler inklusive miljökvalitetsnormerna.
Lagstiftning och styrmedel bidrar till kommunernas kunskap om den luftkvalitet
som deras kommuninvånare utsätts för. Detta underlättar även arbetet mot lokala
miljömål, vilket liksom miljökvalitetsnormerna har som syfte att främja kommuninvånarnas hälsa och bevarandet av miljövärden. På nationell nivå är det på motsvarande sätt av stor vikt att vi strävar efter och på sikt når de nationella miljökvalitetsmålen.

1.2

Miljömålen

1.2.1
Ny målstruktur
Riksdagen fattade den 22 juni 2010 beslut om ny målstruktur för miljöarbetet.
Miljömålsrådet har upphört och Naturvårdsverket har fått ett utökat ansvar för
samordning av myndigheternas miljömålsuppföljning. I detta sammanhang kommer även de tidigare delmålen att upphöra. Istället kommer den nya Miljömålsberedningen att föreslå strategier och etappmål i miljömålssystemet. Dessa ska aktualisera viktiga frågor på området.
1.2.2
Miljömålen i miljöarbetet
Miljömålen har sedan deras tillkomst 1999 varit samlande i miljövårdsarbetet på
olika nivåer (stat, region, kommun och enskilda) samt inom samhällets olika sektorer. Syftet med miljömålssystemet är att till nästa generation överlämna ett samhälle där de huvudsakliga miljöproblemen är lösta. De tidigare delmålen har haft betydelse som vägledning vid planering och beslut. De nya strategierna och etappmålen kommer sannolikt att få en likartad funktion. De kan möjligen tänkas få en
större betydelse som styrinstrument eftersom särskilda uppdrag från regeringen kan
komma att kopplas till strategier och etappmål. Miljökvalitetsnormerna med åtgärdsprogrammen fungerar som åtgärder för att styra i riktning mot miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsnormerna säkerställer även en ”lägsta nivå” för skydd av
hälsa och miljö.
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När det gäller miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”, som är det mål som ska vägleda
luftkvalitetsarbetet, innebär målet att de hälsobaserade riktvärden som bl.a. tagits
fram av Världshälsoorganisationen (WHO) ska nås till år 20201. Strategier och
etappmål ska leda till att miljökvalitetsmålet kan nås.

1.3

Miljötillstånd och hälsoeffekter

Luftkvalitetsdirektivets (2008/50/EG) huvudsakliga syfte är att ”skydda människors hälsa och miljön som helhet”. I direktivet, som tar avstamp i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, fastställs att det är nödvändigt att minska föroreningarna till
en nivå som minimerar de skadliga effekterna på miljö och hälsa varvid känsliga
befolkningsgrupper särskilt ska beaktas. Övervakningen och bedömningen av luftkvaliteten ska förbättras och information till allmänheten om luftkvaliteten ska
tillhandahållas.
Det är särskilt viktigt att bekämpa utsläpp av föroreningar vid källan samt att fastställa och genomföra de mest effektiva åtgärderna för minskning av utsläpp på
lokal och nationell nivå. Utsläpp av skadliga luftföroreningar bör därför undvikas,
förebyggas eller minskas och lämpliga mål för luftkvalitet fastställas, med beaktande av WHO:s normer, riktlinjer och program.

Tabell 1.1 Jämförelse mellan gränsvärden/ rikt- och målvärden från WHO och EU samt svenska
miljökvalitetsnormer
Ämne
WHO
EU
Gränsvärde
MKN
(riktvärden)
/Målvärde
Í
NO2

Timme

200 µg/m

3

200 µg/m

3

GV

Får inte
överskridas
mer än 18
ggr/år

Dygn

-

-

Î
90 µg/m3
Får överskridas 175 ggr/år,
förutsatt att
200 µg/m3/h
inte överskrids
mer än 18 ggr
/år

GV

60 µg/m3
Får överskridas 7 ggr/år

NOx
regional
bakgrund
1

År

40 µg/m3

40 µg/m3

GV

40 µg/m3

År

-

30 µg/m3

GV

30 µg/m3

WHO Air Quality Guidelines Global Update 2005
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SO2

10 min

500 µg/m3

-

-

-

Timme

-

350 µg/m3

GV

200 µg/m3

Får överskridas 24 ggr/år

Dygn

20 µg/m3

125 µg/m3

Får överskridas 175 ggr/år,
förutsatt att
350 µg/m3/h
inte överskrids
mer än 24 ggr
/år
GV

Får överskridas 3 ggr/år

100 µg/m3
Får överskridas 3 ggr/år

SO2
regional
bakgrund

Vinterhalvår

-

20 µg/m3

GV

20 µg/m3

År

-

20 µg/m3

GV

20 µg/m3

PM10

Dygn

50 µg/m3

50 µg/m3

GV

50 µg/m3

Får överskridas 35 ggr/år

Får överskridas 35 ggr/år

År

20 µg/m3

40 µg/m3

Dygn

25 µg/m3

-

År

10 µg/m3

25 µg/m3
25 µg/m3

MV
GV

25 µg/m3
25 µg/m3

Högsta 8hmedelvärde

10 mg/m3

10 mg/m3

GV

10 mg/m3

Timme

30 mg/m3

-

-

-

30 min

60 mg/m3

-

-

-

15 min

100 mg/m3

-

-

-

Bensen

År

1,3 µg/m3
(IMM*)

5 µg/m3

GV

5 µg/m3

Ozon

Högsta 8hmedelvärde

100 µg/m3

120 µg/m3

MV

120 µg/m3

PM2,5

CO

GV

40 µg/m3
-

Får överskridas 25 dagar/år
Pb

År

0,5 µg/m3

0,5 µg/m3

GV

0,5 µg/m3

As

År

-

6 ng/m3

MV

6 ng/m3

Cd

År

5 ng/m3

5 ng/m3

MV

5 ng/m3
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Ni

År

-

20 ng/m3

MV

20 ng/m3

B(a)P

År

0,1 ng/m3
(IMM*)

1 ng/m3

MV

1 ng/m3

*Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

1.3.1
Kvävedioxid
Mätningar och beräkningar från 2005 till 2007 visar att flera tätorter i Sverige har
halter som överskrider miljökvalitetsnormen vid starkt trafikerade gator och beslut
om åtgärdsprogram för att åtgärda NO2 har därför fattats för drygt 5 kommuner.
Andelen kvävedioxid av den totala mängden kväveoxider (NOx) i avgaserna har
med stor sannolikhet ökat de senaste 10 åren på grund av en ökande andel dieselfordon. Samtidigt har halterna av ozon ökat i städerna, vilket bidrar till att ytterligare öka andelen kvävedioxid av den totala mängden kväveoxider i omgivningsluften.
Kvävedioxid är en skadlig förorening i sig men även en viktig markör för andra
föroreningar från förbränning. En ökning av NO2-halten, som markör för tätortens
luftföroreningar, med 10 μg/m3 ger en ökad förtida dödlighet på 12-14 procent
vilket motsvarar ca 3 000 tidigarelagda dödsfall årligen för Sverige totalt. De negativa hälsoeffekterna av kvävedioxid i sig bedöms i första hand vara att allergiska
astmatiker kan uppleva en ökad känslighet samt få förvärrade reaktioner vid kvävedioxidnivåer som väsentligen överstiger miljökvalitetsnormen.
WHO har vid den senaste uppdateringen av Air Quality Guidelines 2005 (AQG)
fastställt medicinskt baserade riktvärden för NO2 till 40 μg/m3 som årsmedelvärde
och 200 μg/m3 som 99,8 %-il av timmedelvärdet. Den svenska miljökvalitetsnormen för kvävedioxid baseras på de tidigare riktvärdena och senare gränsvärdena
för kvävedioxid på 110 μg/m3 som 98%-il timmedelvärde för vinterhalvåret, 75
μg/m3 som dygnsvärde under vinterhalvåret och 50 μg/m3 som medelvärde under
vinterhalvåret, men har anpassats till det av Institutet för Miljömedicin föreslagna
hälsobaserade riktvärdet för kvävedioxid på 100 μg/m3 som timmedelvärde och
99%-il för hela året (tabell 1.1).
1.3.2

Svaveldioxid

1.3.2.1

TRENDER

Halterna av svaveldioxid är idag låga och trenden är minskande. Halterna är något
högre i hamnstäder med mycket sjöfart. Som regel underskrids 5 μg/m3 som
dygnsmedelvärde. Halter över detta kan lokalt förekomma i anslutning till massaindustri.
1.3.2.2

HÄLSO- OCH MILJÖEFFEKTER

Höga halter av svaveldioxid och partiklar var tidigare ett mycket stort problem i
europeiska städer och industricentra. Vid så kallade smogepisoder ökade dödlighe-
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ten markant. Särskilt drabbade var personer med luftvägssjukdomar som kronisk
bronkit och astma. Svaveldioxid i sig är irriterande på luftvägarna i höga koncentrationer särskilt för känsliga personer (tabell 1.1). De rekommendationer som finns
för svaveldioxid har ofta varit baserade på förorenad luft innehållande både partiklar och svaveldioxid. I senare studier har man visat att då svavelutsläppen minskar
har stora förbättringar på hälsan observerats även vid mycket låga nivåer av svaveldioxid. Det är inte helt osannolikt att när svavelutsläppen minskar kan även
andra faktorer påverkas som leder till de observerade förbättringarna på hälsan.
Svaveldioxid orsakar även korrosion och miljömålet 5 μg/m3 är främst till skydd av
kulturföremål.
1.3.3
Kolmonoxid
Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning, bland annat från biltrafik, och var
före katalysatorns införande ett allvarligt problem i tätortsluften. Kolmonoxid
blockerar hemoglobinets förmåga till syreupptag. I utomhusluften leder höga halter
av kolmonoxid till kärlkrampsymtom hos personer med hjärtbesvär. Eftersom
bindningen till hemoglobin är stark, är den av Institutet för Miljömedicin rekommenderade högsta halten uttryckt som ett medelvärde på 6 mg/m3 under 8 timmar
(WHO 10 mg/m3 under 8 timmar, tabell 1.1).
1.3.4

Ozon

1.3.4.1

TRENDER

En minskande trend för det maximala 8-timmarsmedelvärdet för ozon har observerats vid mätplatser i landsbygdsmiljön/regional bakgrund (Norra Kvill, Råö/Rörvik,
Vavihill, Vindeln). Detta innebär att episoderna med höga och akut skadliga ozonnivåer är mer sällsynta. Normens värde för hälsa överskrids idag endast med ett
fåtal timmar. En ökning av medelbelastningen av ozon i bakgrundsmiljön medför
en ökad risk för att skador på hälsa och miljö ska uppkomma. På längre sikt riskerar vi en situation där halterna i bakgrundsmiljön blir så pass höga att skadliga
effekter på hälsan och i miljön permanentas. Miljökvalitetsnormen för ozon till
skydd för växtligheten underskrids idag med god marginal i hela landet.
1.3.4.2

HÄLSOEFFEKTER

För ozon har väldokumenterade samband observerats mellan exponering, dagligt
antal dödsfall och sjukhusinläggningar, även i områden där halterna inte är särskilt
höga. På EU-nivå har beräknats att marknära ozon år 2000 gav upphov till 21 000
förtida dödsfall. I en kostnadsnyttoanalys inom EU:s CAFE-program har också
gjorts bedömningen att ett uppskattningsvis lika stort antal sjukhusbesök för luftvägsbesvär inträffat på grund av ozonexponering. Marknära ozon orsakar därutöver
kostnader för bland annat ökad medicinering och sjukfrånvaro på hundratals miljoner kronor varje år inom EU. I WHO:s uppdatering av Air Quality Guidelines 2005
(AQG) skärps bedömningen för ozon. Den nya rekommenderade riktlinjen enligt
AQG är för ozon 100 μg/m3 som maximalt 8-timmarsmedelvärde. Bakgrunden till
skärpningen är flera nya epidemiologiska studier som visar ett samband mellan
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exponering för ozon på kort sikt (dagar) och hälsoeffekter. Sammantaget visar
dessa studier samband mellan daglig dödlighet och ozonhalter. Liknande samband
har påvisats i både USA och Europa. Dessa studier av tidsserier visar på hälsoeffekter av ozon under WHO:s tidigare riktvärde 120 μg/m3. Studierna visar också att
det inte finns något tydligt tröskelvärde. Det är alltså möjligt att hälsoeffekter uppstår under det föreslagna gränsvärdet. En stor variation finns i människors känslighet för ozon. WHO har tagit fram en ny indikator som kallas SOMO35. Den utgör
ett praktiskt tillämpbart mått för människors exponering för hälsorelevant ozon.
SOMO35 anger årssumman av varje dygns högsta glidande 8-timmarsmedelhalt
överstigande gränsen för hälsorelevant ozonkoncentration, 70 μg/m3 eller 35 ppb
(tabell 1.1)..
1.3.4.3

SKADOR PÅ VÄXTLIGHET

Marknära ozon är den viktigaste växtskadande luftföroreningen för svenskt jordbruk. Ozonet i omgivningsluften orsakar ett stort skördebortfall2, bland annat på
grund av synliga skador på bladen och försämrad tillväxt. Till skydd av växtlighet
finns ett exponeringsindex (AOT40) i miljökvalitetsnormen. AOT40 innebär kortfattat summan av den halt som överstiger 80 μg/m3 (40 ppb) för varje timme mellan 8-20 dagligen under växtsäsongen.
De årliga ekonomiska kostnaderna för marknära ozons negativa inverkan på växtligheten i Sverige vid nuvarande ozonbelastning, summerat för hela landet, har
beräknats till 160 miljoner kronor för jordbruksgrödor och 340 miljoner kronor för
skog, vilket totalt blir 500 miljoner kronor. Effekterna varierar stort över landet
beroende på de olika parametrar som beskrivits tidigare. Kustnära och högt (vertikalt) belägna platser i södra Sverige är mest utsatta.
1.3.5

Partiklar

1.3.5.1

EGENSKAPER

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska
tätorter3. Partiklarna i luften finns i ett brett storleksspektrum, har olika kemisk
sammansättning och kommer från olika källor. Beroende på hur provtagningen
sker av partiklarna så finns flera olika typer av partikelmått: storlek, massa, antal,
kemiska eller fysikaliska egenskaper. Ett vanligt partikelmått PM10, som förenklat
uttryckt är massan av partiklar per kubikmeter luft, med en aerodynamisk diameter
från nanometerstorlek (0,001 mikrometer [μm]) upp till 10 mikrometer. Denna
partikelfraktion passerar till stor del förbi svalget ner i luftrör och lungor. När partiklar bildas vid förbränning, sker det som ultrafina partiklar som därefter växer till
partiklar med en aerodynamisk diameter på ca 0,1–1 μm. Partiklar som bildas genom slitage är grövre och kommer i omgivningsluften att främst att utgöras av
partiklar med en aerodynamisk diameter på 1–10 μm.
2
3

Karlsson P-E et al. 2006, IVL-rapport 1678.
Naturvårdsverket, 2007, Rapport 5765.
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Vid mätning av partikelantal dominerar de mycket små, så kallade ultrafina partiklarna mätresultatet. Orsaken är att de ultrafina partiklarna är avsevärt fler till antalet
jämfört med partiklar från andra storleksfraktioner. När partikelmassan i stället
bestäms, dominerar partiklar med större aerodynamisk diameter eftersom de ultrafina partiklarna har så liten massa. Mätning av sot återger svärtningsförmågan hos
partiklar. Sot återger i första hand finare partikelfraktioner från förbränning.
1.3.5.2

KÄLLOR OCH TRENDER

Det finns både naturliga och antropogena källor till partiklar i omgivningsluften.
Bland naturliga källor dominerar damm och havssalt, viktmässigt. Det finns även
fina partiklar som bildas sekundärt från naturliga utsläpp av sulfater och organiska
ämnen. Bland antropogena källor till partiklar så bildas och uppvirvlas till exempel
stoft från trafiken samt släpps ut från industriprocesser. Sot uppstår vid olika förbränningsprocesser såväl inom industri som vid förbränning för energiproduktion
och uppvärmning. Dessutom ingår sot i emissioner från fordon. Bränder kan i vissa
områden ge ett påtagligt bidrag till partiklar och sot. Sekundärt bildade partiklar
bildas också i stor omfattning i atmosfären från svaveldioxid, nitrater och kväveoxider.
De svenska utsläppen av partiklar minskade kraftigt under slutet av 1980-talet, men
har under den senaste tioårsperioden varit i stort sett konstanta. En dominerande
källa till höga partikelhalter i gatumiljön i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget sker bland annat genom användning av
dubbdäck på snöfria vägbanor. Slitagepartiklarna är relativt grova med en storlek
på 1–10 μm. Andelen dubbdäck har stor betydelse för PM10-halterna i gatumiljön.
Trenden för halterna av slitagepartiklar är i stort oförändrad och något tydligt genomslag för de åtgärder som har diskuterats har ännu inte kunnat observeras.
Partiklar som bildas direkt vid förbränning är mycket små så kallade ultrafina partiklar med diametrar som är mindre än 0,1 μm och är till största delen lokalt emitterade från trafikavgaser eller vedeldning. Till stor del består dessa partiklar av sot
och oförbrända organiska ämnen. De ultrafina partiklarna slår ihop sig till större
partiklar som kan spridas långa sträckor. En stor mängd partiklar förs till Sverige
genom långväga lufttransport från andra delar av Europa. De partiklar som kan
färdas längst sträckor är en mellanfraktion med diametrar mellan ca 0,2 μm och 2,5
μm. Dessa partiklar kan befinna sig i luften från ett antal dagar upp till flera veckor.
Till stor del består dessa partiklar av organiska ämnen samt oxiderade svavel- och
kväveföreningar.
I bostadsområden med mycket vedeldning kan höga partikelhalter uppkomma.
Dessa partiklar har en delvis annan kemisk sammansättning jämfört med partiklar
från till exempel fordon genom sitt innehåll av bl.a. kalium och ett mycket högre
innehåll av polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Utsläppen av partiklar från
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förbränning av biomassa varierar kraftigt beroende på typen av bränsle, bränslets
egenskaper (fuktighet, storlek etc.), anläggning samt handhavande.
Skogsbränder kan sprida partiklar till sin omgivning över långa avstånd. Regionala
källor som bidrar till förhöjda partikelhalter är energianläggningar, sjöfart, arbetsmaskiner och villaoljepannor. Vissa industrier ger också partikelutsläpp. Partiklarna i utsläppen från sjöfart och arbetsmaskiner liknar troligen dem i utsläppen från
dieselmotorer i lastbilar och bussar men kan beroende på valet av bränsle innehålla
avsevärt mer av metaller och polycykliska aromatiska kolväten. Byggplatser, rivning, och anläggningsarbeten är exempel på aktiviteter som kan generera stora
mängder partiklar genom damning. Lokalt i närområdena av dessa tillfälliga aktiviteter kan halterna av PM10 vara höga, men påverkan på befolkningens exponering
är troligen av mindre betydelse.
1.3.5.3

HÄLSOEFFEKTER

Det finns omfattande bevis för att luftburna partiklar i våra tätorter har allvarliga
effekter på människors hälsa. Bland de hälsoeffekter som tillmäts störst betydelse
för folkhälsan hör en tidigare än förväntad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar
såväl som lungsjukdomar, till följd långtidsexponering för luftföroreningar med
förhöjda halter av partiklar. Befolkningen i våra större städer riskerar en förkortning av livslängden med flera månader. Även dygnsvariationer i partikelhalter
påverkar dödligheten samt antalet nyinlagda på sjukhus.4 Ökade partikelhalter i
luften medför också en ökning i antalet som upplever besvär från luftvägarna, särskilt bland känsliga personer som astmatiker vars behov av medicinering uppkommer (tabell 1.1).
Forskning pågår för att klargöra vilka källor och partikelfraktioner som har den
största påverkan på hälsan. Det är idag helt klart att grövre partiklar av det slag som
slitagepartiklar utgör har negativa effekter på hälsan på kortare sikt särskilt när det
gäller sjuklighet i luftvägar och lungor. Dock är det inte fullt klarlagt i vilken utsträckning slitagepartiklar från vägtrafik medverkar till hälsoeffekter på lång sikt.
Det finns många epidemiologiska studier som visat att långtidsexponering för trafikrelaterade utsläpp påverkar befolkningens hälsa i form av t.ex. förtida död i
hjärt-/kärlsjukdomar eller försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.
Partiklar som sprids från olika källor har olika fysikaliska egenskaper samt olika
kemisk sammansättning. Idag har man ännu ingen helt klar bild över vilka faktorer
i partiklar som medför hälsoskadlighet. Trafiken är dock en av de källor till partiklar där misstankar om hälsoskadlighet är starkast.

4

WHO Air Quality Guideline Global Update 2005.
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1.3.6
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
PAH bildas vid ofullständig förbränning och utsläpp sker från flera samhällssektorer som till exempel industri-, trafik- och hushållssektorerna. De årliga utsläppen
av PAH från de största källorna utgörs av hushållens uppvärmning (främst vedeldning), metallproduktion (i huvudsak aluminiumframställning), framställning av
koks samt el- och värmeproduktion. Trafikens bidrag inklusive arbetsmaskiner
utgör idag en mindre del.
Den viktigaste markören för PAH, bens(a)pyren, är cancerframkallande och kan
orsaka bl.a. lungcancer, cancer i urinblåsan och hudcancer. I Sverige har
bens(a)pyren uppskattats stå för cirka hälften av den cancerframkallande effekten
av PAH i tätortsluft. Lågrisknivån5 är 0,1 ng/m3, vilken överskrids för en mindre
del av befolkningen. I de mest trafikbelastade miljöerna är idag långtidsmedelvärdet ca 0,3 ng/m3. En källa som är kvantitativt viktigare än trafik för utsläpp av PAH
är småskalig eldning med främst ved. I orter med mycket vedeldning, kombinerat
med kallt klimat och stillastående luft kan medelvärdet under vinterperioden för
bens(a)pyren vara ca 0,3–1,0 ng/m3 (tabell 1.1).
1.3.7
Bensen
Bensen sprids från ett antal olika källor, till exempel bensinbilar, småskalig vedeldning, snöskotrar och fritidsbåtar. Vägtrafik är en av de viktigaste utsläppskällorna för bensen. Utsläppen från trafiken beror bland annat på om bilen har katalysator, på dess funktion och eventuellt skydd för avdunstning samt av bensenhalten i
bränslet. Ämnet frisätts även vid industriell aktivitet som t.ex. petrokemisk industri.
Bensenhalterna har sjunkit rejält sedan början av 1990-talet, på grund av att halten
bensen i motorbensin minskat samt på grund av fordonens tekniska utveckling, och
den tydliga trenden av minskande bensenhalter fortsätter. Mätningar under 20062009 visar att bensenhalten i urban bakgrund i svenska tätorter var ungefär
0,5–2 μg/m3. I gaturum var halterna något högre 1,5–3,0 μg/m3.
Bensen orsakar lungcancer och det finns idag ingen känd nivå under vilken inga
effekter uppstår på människor. I urban bakgrund uppnås lågrisknivån på 1,3 μg/m3
i flera svenska tätorter (tabell 1.1).
1.3.8
Bly
Exponeringen för bly har minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Blyexponering
via luften har minskat i takt med den minskade användningen av bly i bensin och
exponering för bly sker nu huvudsakligen via livsmedel. Bly ger skador på nervsy-

5

Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, baserad på: Cancer risk assessment, Indicators,
and Guidelines for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Ambient Air, 2002, Environmental Health
perspectives Vol 110, Suppl 3.
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stemet redan vid mycket låga doser. Det handlar framförallt om effekter på hjärnans utveckling hos foster och barn.
1.3.9
Kadmium
Utsläpp av kadmium till luft sker främst vid sopförbränning, bl.a. till följd av ofullständig insamling av nickel-kadmiumbatterier, metalltillverkning och förbränning
av fossila bränslen. En del av det kadmium som släpps ut i atmosfären tas upp i
våra grödor. Den största exponeringskällan för kadmium hos den icke-rökande
delen av befolkningen är intag via livsmedel. Kadmium förekommer även naturligt
i vissa jordar samt kan tillföras med handelsgödsel. Kadmium kan ge störd njurfunktion samt försvagning av skelettet med ökad risk för benbrott.
1.3.10
Kvicksilver
Källor till kvicksilver i atmosfären är förbränning av kol, utsläpp från metallindustri samt guldutvinning genom amalgamering. Den huvudsakliga exponeringen
sker via insjöfisk samt vissa stora havsfiskar. Exponering för kvicksilver kan ge
skador på nervsystemet, särskilt hos foster och barn. Kvicksilver sprids långa
sträckor. Kvicksilver förekommer såväl i gasform som i jonform samt dessutom
som metylkvicksilver. Detta gör att det ofta är svårt att avgöra enskilda källors
bidrag till höga halter av kvicksilver i naturen. Det kvicksilver som släpps ut i atmosfären leder i slutänden till förhöjd halt av kvicksilver i fisk genom att metylkvicksilver bioackumuleras i näringskedjor vilket kan göra att fisken därmed inte
blir lämplig som föda. Eftersom kvicksilver har en så komplicerad omvandling i
naturen mellan olika förekomstformer, är det inte lämpligt med ett gränsvärde för
kvicksilver i omgivningsluften. EU har istället tagit fram en särskild kvicksilverstrategi för det ändamålet.
1.3.11
Arsenik
Berggrunden innehåller arsenik i varierande mängd och därför kan även vissa
malmer innehålla arsenik som förorening. Metallindustrin har därför tidigare varit
en stor källa till emissioner av arsenik. Numera har utsläppen härifrån minskat
kraftigt på grund av långtgående reningsåtgärder. Källor till arsenik i luften är i
huvudsak långväga lufttransport samt i förekommande fall utsläpp från metallindustri. Halter i luften på bakgrundsstationer är mellan 0,4 ng/m3 i sydvästra Sverige
till 0,1 ng/m3 i den norra delen av landet. Halterna i luft i Europa ligger mellan 130 ng/m3. Betydelsen av enskilda punktutsläpp för luftkvaliteten har minskat betydligt och utgör idag inget hot mot hälsan. Arsenikexponering via brunnsvatten är
ett allvarligt problem i många delar av världen.
Arsenik i omgivningsluften kan orsaka lungcancer. Miljökvalitetsnormen 6 ng/m3
bör inte överskridas (överensstämmer med en acceptabel livstidsrisk för lungcancer
på 1 fall på 100 000 enligt WHO). Högexponerade grupper saknas idag i allmänmiljön utanför arbetsplatser. Exponeringsintervallet för normalbefolkningen bör i
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de flesta fall ligga i närheten av bakgrundsnivån och överskrider inte miljökvalitetsnormen (tabell 1.1).
1.3.12
Nickel
Källor till nickel i luften är i huvudsak långväga lufttransport samt förbränning av
oljeprodukter samt viss metallindustri. Nedfallet idag är mycket lågt. Halter i luften
på bakgrundsstationer är mellan 1,2 ng/m3 i sydvästra Sverige till 0,2 ng/m3 i den
norra delen av landet. Halterna i luft i Europa ligger mellan 1–180 ng/m3. Betydelsen av enskilda punktutsläpp för luftkvaliteten har minskat betydligt och utgör idag
inget hot mot hälsan. Exponering via huden från föremål är däremot vanligt.
Nickel i omgivningsluften kan orsaka lungcancer samt allergier. Miljökvalitetsnormen 20 ng/m3 bör inte överskridas (baserat på WHO och en acceptabel livstidsrisk för lungcancer på 1 fall på 100 000). Exponeringen för normalbefolkningen
ligger vanligtvis i närheten av bakgrundsnivån och överskrider inte miljökvalitetsnormen (tabell 1.1).
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2
Miljökvalitetsnormer i
lagstiftningen
Detta kapitel berör översiktligt relevant EU-rätt och ett antal nationella författningar som är grundläggande för miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Miljökvalitetsnormer är ett rättsområde där det fortlöpande pågår utveckling och där det sker
förändringar på grund av nya erfarenheter och vetenskapliga rön. Utvecklingen av
rättsområdet påverkas också av rättspraxis, dvs. både av svenska domstolars och
EU-domstolens avgöranden i frågor som berör miljökvalitetsnormer.

2.1

EU-rätten

Den svenska lagstiftningen har och kommer även fortsättningsvis att i hög grad
påverkas av Sveriges medlemskap i EU. Ett ökande antal författningar grundar sig
på eller påverkas av EU:s rättsakter. Det blir också allt vanligare att såväl myndigheter som verksamhetsutövare får arbeta efter bestämmelser som endast finns i EUförordningar, dvs. som gäller direkt utan nationella lagstiftningsåtgärder. Den ökade mängden av EU-författningar minskar utrymmet för specifikt nationella regler.
Miljökvalitetsnormer är ett exempel på EU-rättens inflytande. Utgångspunkten för
det regelsystem som gäller i Sverige idag beträffande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft är två EU-direktiv. Det handlar dels om det s.k. luftkvalitetsdirektivet6, dels om det s.k. direktivet om metaller och PAH (polycykliska aromatiska
kolväten) i luft7. Luftkvalitetsdirektivet har ersatt det tidigare s.k. ramdirektivet för
luftkvalitet, dvs. Rådets direktiv 1996/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, och tre av dess s.k. dotterdirektiv8.
Ytterligare skäl till införandet av regelverket med miljökvalitetsnormer var att få
ett rättsligt system som bättre kan begränsa emissionerna från samtliga utsläppskällor och då även från diffusa utsläppskällor, som t.ex. trafiken och jordbruk så att en
godtagbar miljökvalitet kan säkerställas. Detta för att öka förutsättningarna att nå
de nationella miljökvalitetsmålen.9 Miljökvalitetsnormerna ersatte de tidigare

6

7

8

9

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i
Europa, EUT L 152, 11.6.2008, s. 1 (Celex 32008L0050).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (EUT L 23, 26.1.2005, s.3 (Celex
32004L0107), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009.
Dessa direktiv är Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid,
kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften, Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/69/EG av den 16 november 2000 om gränsvärden för bensen och koloxid i luften samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG av den 12 februari 2002 om ozon i luften.
Se t.ex. prop. 1997/98:45 del 1 s. 249 f.
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gränsvärdena och riktvärdena för luftkvalitet. De senare var ett frivilligt regelsystem som därefter ersattes av gränsvärdena då Sverige inträdde i EU som medlem.
2.1.1
Enskildas rättigheter
Utgångspunkten när det gäller enskildas rättigheter från ett EU-perspektiv är att
tillämpa de svenska regler som gäller. Dessa svenska regler får förutsättas ha genomfört aktuella EU-rättsliga bestämmelser på rätt sätt, dvs. EU-rätten har omvandlats till svensk rätt. Om det skulle identifieras brister i detta genomförande,
kan det dock vara aktuellt att analysera enskildas rättigheter som kan följa direkt av
EU-rätten.
EU-domstolen har intagit en strikt hållning, som innebär att det i många fall ställs
krav på att direktiv överförs till bindande regler i den nationella rättsordningen på
ett sätt som tillgodoser grundläggande krav på tydlighet och rättssäkerhet. Genomförandet ska säkerställa en heltäckande och fullständig överföring av direktivets
bestämmelser.10
EU-direktiv kan under vissa omständigheter ha s.k. direkt effekt. Det innebär att
enskilda kan hänvisa direkt till EU-rätten inför nationella myndigheter och domstolar. Begreppet direkt effekt har utvecklats genom EU-domstolens domar och är
viktigt i gemenskapsrätten. Principen om direkt effekt stödjer sig bland annat på
kravet på enskildas rättssäkerhet, eftersom enskilda har små möjligheter att vända
sig till EU-domstolen. För att en regel ska ha direkt effekt ska den innehålla en
tydligt definierad rättighet och vara tillräckligt klar, precis och ovillkorlig.
Det finns uttalanden från EU-domstolen som innebär att regler om miljökvalitetsnormer för luft kan få direkt effekt. Ett exempel är följande uttalande om handlingsplaner:
”Artikel 7.3 […] ska tolkas på så sätt att om det finns en risk att gränsvärden eller
tröskelvärden överskrids, har enskilda som är omedelbart berörda rätt att kräva att
behöriga myndigheter upprättar en handlingsplan, även om de enligt nationell rätt
har tillgång till andra rättsliga medel för att verka för att dessa myndigheter vidtar
åtgärder för att bekämpa föroreningar i utomhusluften.”11
En annan princip att tänka på i sammanhanget är den om EU-rättens företräde. Den
säger att EU-rätten går före om EU-regler och svenska regler står i konflikt med
varandra. Man kan även tala om en s.k. direktivskonform tolkning av svenska reg10

Se t.ex. Mål 361/88 Kommissionen mot Tyskland och mål 59/89 Kommmissionen mot Tyskland. Se
även SOU 2002:107 s. 51 ff.

11

Se EU-domstolens dom C-237/07 som avsåg ett förhandsavgörande angående tolkningen av artikel
7.3 i rådets direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten. Domen gäller alltså
en äldre bestämmelse, men har relevans i denna principfråga kring direktivs verkan.

26

NATURVÅRDSVERKET
Handbok 2011:1 Utgåva 1
Luftguiden

ler, dvs. en tolkning som står i överensstämmelse med direktivets ordalydelse och
syfte för att direktivets syfte ska kunna nås.
När det gäller miljökvalitetsnormer för luft blir en sådan s.k. direktivskonform
tolkning bara aktuell i en situation där de svenska reglerna i något avseende skulle
framstå som mindre stränga än direktivets, eftersom Luftkvalitetsdirektivet är ett
s.k. minimidirektiv som får genomföras med en strängare nivå i nationell rätt.12

2.2 Nationella regler
Luftkvalitetsdirektivet och direktivet om metaller och PAH i luft har i Sverige
genomförts genom regler i främst miljöbalken (1998:808) och i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Naturvårdsverkets föreskrifter (2010:8) om kontroll av luftkvalitet genomför de krav på mätning och kvalitetssäkring m.m. som anges i direktiven.
Utöver miljöbalken finns en hel del annan lagstiftning med kopplingar till miljökvalitetsnormer för utomhusluft, bl.a. Plan- och bygglagen (1987:10) som ersätts
av nya Plan- och bygglagen (2010:900)13, Väglagen (1971:948), Lagen
(1995:1649) om byggande av järnväg, Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning
och avlysning av allmän farled och allmän hamn, Luftfartslagen (2010:500) och
Lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Detta är lagar som ska tillämpas parallellt
med miljöbalken och som innehåller krav på att vissa lagrum i balken ska tillämpas
vid planering, prövning eller lokalisering av vissa verksamheter. Mer om dessa
författningar i avsnitt 2.4 nedan.

2.3 Miljöbalken
Miljöbalken är en ramlag som innehåller olika styrmedel för att nå det övergripande målet om en hållbar utveckling. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer finns
främst i 5 kapitlet, men viktiga lagrum finns också i bl.a. 2 kapitlet. Förhållandevis
omfattande ändringar gjordes i dessa bestämmelser genom lagändringar som trädde
ikraft den 1 september 2010 (SFS 2010:882). Bestämmelserna i 5 kapitlet är allmänt hållna och förutsätter mer detaljerade regler i förordningar och föreskrifter.
Sådana finns bl.a. i luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.
2.3.1
Miljökvalitetsnormer
I 5 kap. 2 § regleras vad miljökvalitetsnormer ska ange. Enligt paragrafens första
stycke finns det fyra olika kategorier av miljökvalitetsnormer som anges i fyra
12

Se äldre artikel 175 och 176 i Romfördraget, numera artikel 192 och 193 i Lissabonfördraget.

13

Den nya lagen utfärdades den 1 juli 2010 och träder i kraft den 2 maj 2011 med vissa särskilda
övergångsbestämmelser.
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olika punkter. Den första punkten handlar om s.k. gränsvärdesnormer, dvs. normer
vars angivna förorenings- eller störningsnivå inte får över- eller underskridas. Den
andra punkten handlar om s.k. målsättningsnormer, dvs. normer som anger förorenings- eller störningsnivåer som ska eftersträvas eller som inte bör över- eller underskridas. Samtliga miljökvalitetsnormer för utomhusluft tillhör någon av dessa
två kategorier. I styckets tredje och fjärde punkter finns bestämmelser om s.k. indikativa normer respektive de normer i övrigt som följer av vårt EU-medlemskap.
Vissa miljökvalitetsnormer ska följas redan nu och för dessa anges följaktligen
ingen tidpunkt då de senast ska följas i luftkvalitetsförordningen. För andra normer
anges en sådan tidpunkt i förordningen. Gränsvärdesnormen för PM2,5 anger t.ex.
bl.a. att sådana partiklar inte får förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt
25 µg/m3 luft under ett kalenderår från och med den 1 januari 2015. I 2 kap. 7 §
andra stycket har det genom ändringen den 1 september 2010 gjorts tydligt att krav
kan ställas redan när det finns risk för att en gränsvärdesnorm överträds.14 Det
innebär att gränsvärdesnormer ska följas så snart som möjligt även om det datum
som normen ska vara uppfylld ligger i framtiden.
Det framgår av 5 kap. 3 § att myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Det är således dessa som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna beaktas i det enskilda fallet (se mer i kapitel 3). Ansvaret omfattar dock inte
myndigheter och kommuner i deras egenskap av verksamhetsutövare.15
2.3.2
Åtgärdsprogram och kontroll
I 5 kap. 4 § anges när ett åtgärdsprogram ska tas fram. Vem som ska fastställa åtgärdsprogram och ett åtgärdsprograms omfattning och innehåll anges i 5 kap. 5 och
6 §§. Bestämmelser om när och om ett åtgärdsprogram behövs och vem eller vilka
som ska ta fram förslag till programmet samt hur det ska ske finns i luftkvalitetsförordningen samt redovisas mer ingående i kapitel 4 om åtgärdsprogram nedan.
I 5 kap. 9 § regleras kontrollen av miljökvalitetsnormer. Regeringen får besluta om
vilka som är skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs. Kontrollen
kan ske genom mätning eller på annat sätt. Närmare regler om kontroll finns i 2630 §§ luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av
luftkvalitet. Vägledning finns i denna handbok.
2.3.3
Verksamhetsutövarna
Verksamhetsutövare är den eller de fysiska eller juridiska personer som ansvarar
för en verksamhet eller del av en sådan. En verksamhetsutövare kan alltså vara
såväl en människa som ett företag eller i vissa fall en myndighet eller kommun.
14
15

Prop. 2009/10:184 s. 73.
Prop. 2009/10:184 s. 74.
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Exempelvis kan myndigheter och/eller kommuner vara att anse som verksamhetsutövare ifråga om infrastrukturanläggningar. Miljökvalitetsnormernas genomslagskraft gentemot de enskilda verksamhetsutövarna är indirekt och når dem först genom tillämpningen av främst 2 kap. miljöbalken.
Verksamhetsutövare ska även beakta normerna i sin verksamhet. Detta framgår
bl.a. av 6 kap. 7 § miljöbalken om innehållet i miljökonsekvensbeskrivningar samt
indirekt av kunskapskravet i 2 kap. 2 § och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 §.
Enligt 2 kap. 7 § första stycket ska kraven på hänsyn enligt 2-5 §§ och 6 § första
stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. I andra
stycket sägs att, trots första stycket, ska de krav ställas som behövs för att följa en
gränsvärdesnorm. Vidare sägs att om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det vara vägledande för bedömningen av behovet av
sådana krav.
Förekomsten av miljökvalitetsnormer är en mycket viktig omständighet att ta hänsyn till i samband med tillsyn och tillståndsprövningar och då särskilt vid tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. De kan påverka rimlighetsbedömningen
enligt 2 kap. 7 § första stycket, och därmed nivån på de krav som riktas mot verksamhetsutövarna. Se mer i avsnitt 3.1 och 3.5.
En annan möjlighet att få tillstånd anges i 16 kap. 8 §. Den ansvariga prövningsmyndigheten kan meddela villkor som omfattar två eller fler verksamheter, om
detta skulle medföra att möjligheterna att uppfylla normen ökar.
Verksamhetsutövare inom ett miljöskyddsområde enligt 7 kap. 19 § kan även bli
bundna av föreskrifter kring området enligt 20 §, om inte dispens meddelas enligt
sistnämnda bestämmelse. Även verksamhetsutövare som befinner sig utanför ett
miljöskyddsområde, men vars verksamhet kan ha skadliga effekter inom området,
är skyldiga att ta hänsyn till området.16
Det kan även vara aktuellt att beakta särskilda regler och försiktighetsmått för miljözoner, 4 kap. 22-24 §§ trafikförordningen (1998:1276).

2.4 Annan lagstiftning
Av miljöbalkens tillämpningsområde följer att balken gäller för verksamheter även
om dessa samtidigt regleras av andra lagar än balken (se 1 kap. 1 och 3 §§). Miljöbalken och de andra lagarna gäller således parallellt. Utgångspunkten ska vara att
miljöbalkens regler ska vara miniminivå.17
16
17

Prop. 1997/98:45 del 2 s. 729 f.
Prop. 1997/98:90 s. 147.
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En förutsättning för att systemet med miljökvalitetsnormer ska fungera effektivt är
att normerna får genomslag inom alla sektorer. Miljöbalkens bestämmelser om
miljökvalitetsnormer behöver som huvudregel alltid beaktas vid tillämpningen av
andra relevanta lagar.
Till den del miljöbalken ska gälla vid prövning av ärenden enligt en lag utanför
balken ska det anges särskilt i den lagen.18 5 kap. 3 § och andra relevanta bestämmelser om miljökvalitetsnormer, såsom 2 kap, ska tillämpas enligt vad som särskilt
föreskrivs i andra lagar. Även vid tillämpning av annan lagstiftning än där detta
anges särskilt, är det rimligt att miljökvalitetsnormerna finns med vid samlade
bedömningar inför beslut.
Ibland kan en fråga om skydd för miljön vara olika reglerad i miljöbalken och annan lag. Vid regelkonflikter är tanken att reglerna i den andra lagen upphävs eller
kompletteras med hänvisningar till att ytterligare krav ställs enligt miljöbalken. Om
i stället reglerna i en särskild lag bör gälla, ska en bestämmelse införas om att ytterligare krav i frågan inte får ställas enligt miljöbalken.19
2.4.1
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen hänvisar särskilt till miljöbalkens bestämmelser om bl.a. miljökvalitetsnormer. En ny plan- och bygglag (2010:900) träder i kraft den 2 maj
2011.20 För vägledning kring den äldre plan- och bygglagen som gäller till den
1 maj 2011 hänvisas till den äldre versionen av Luftguiden (Naturvårdsverkets
handbok 2006:2).21
I den nya plan- och bygglagen har de allmänna och enskilda intressen som bör
läggas till grund för planläggning och annan prövning samlats i 2 kap. 3 § första
stycket 3, där det sägs att planläggningen ska främja en långsiktig god hushållning
med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Miljökvalitetsnormer nämns inte särskilt i denna bestämmelse. Däremot anges i 2 kap.
10 § att vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
detta kapitel följas. Innehållet i 2 kap. 10 § överensstämmer med den äldre 2 kap.
2 § tredje stycket med språkliga ändringar. Bestämmelsens tillämpningsområde har

18
19

Prop. 1997/98:90 s. 147 och ff.
Prop. 1997/98:90 s. 147.

20

En promemoria om komplettering av nya plan- och bygglagen är vid skrivandet av denna handbok
ute på remiss. (Miljödepartementets diarienummer M 2010/4225/R). Ändringarna kan ev. komma att
beröra vissa av de bestämmelser som redovisas i avsnitt 2.4.1.

21

Se även Boverkets vägledning Miljökvalitetsnormer i fysisk planering (2005).
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preciserats till ”Vid planläggning och i andra ärenden” för bättre överensstämmelse
med tillämpningsområdet för 2 kap. 3 § enligt ovan.22
En hänvisning görs alltså till 5 kap. miljöbalken, men inte till de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Av förarbetena till balken framgår att miljöbalkens hänsynsregler
inte är generellt tillämpliga vid prövning av ärenden enligt plan- och bygglagen.23 I
första hand ska därmed plan- och bygglagens egna bestämmelser om hänsynstagande till miljö- och hälsoaspekter tillämpas. Dessa är anpassade efter de bedömningar och avvägningar mellan motstående intressen som ska göras i ett plan- eller
lovärende. Samtidigt uttalas i förarbetena att miljöbalken kan påverka tolkningen
av och avvägningen mellan de olika intressena.24
För att skapa förutsättningar för att följa miljökvalitetsnormer inom arbetet med
fysisk planering är det viktigt att tidigt bedöma om planen kan antas påverka dessa
möjligheter. För att bedöma detta är arbetet med miljöbedömningar av planer och
program ett viktigt instrument.25
2.4.1.1

ÖVERSIKTSPLAN

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Enligt 3 kap.
5 § ska det bl.a. framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att följa gällande
miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. Detta betyder att det bl.a. ska framgå klart och
tydligt hur kommunen avser att hantera miljökvalitetsnormerna.
Som ett led i arbetet med översiktsplanen ska samråd med länsstyrelsen ske. Under
samrådet ska länsstyrelsen bl.a. särskilt verka för att miljökvalitetsnormer enligt
5 kap. miljöbalken följs (3 kap. 10 §). I länsstyrelsens granskningsyttrande över
planen ska framgå om förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte
följs (3 kap. 16 §). Granskningsyttrandet ska redovisas tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte godtagit planen i viss del ska det anmärkas i planen
(3 kap. 20 §). Oenighet mellan länsstyrelsen och kommunen när det gäller sådana
allmänna intressen för vilka staten har ett särskilt ansvar, t.ex. miljökvalitetsnormer, leder till att översiktsplanen inte kan ge samma vägledning vid senare beslut
som om enighet föreligger.

22
23
24

Prop. 2009/10:170 del 1 s. 417.
Prop. 1997/98:90 s. 158.
Prop. 1997/98:90 s. 159.

25

Jfr. bilaga 4 punkten 2. b) förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och Naturvårdsverkets
handbok om planer och program (2009:1).
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2.4.1.2

DETALJPLANER OCH BYGGLOV

Även detaljplaner ska främja en långsiktig god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Detaljplaner som medverkar till att miljökvalitetsnormer inte följs motsvarar inte detta krav. Länsstyrelsens
ansvar under planprocessen är i huvudsak detsamma beträffande detaljplaner (5
kap. 14 §) som för översiktsplaner, det vill säga bl.a. att verka för att miljökvalitetsnormer följs. Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget om det enligt länsstyrelsens bedömning innebär att en miljökvalitetsnorm
inte följs (5 kap. 22 §). Detta eftersom det är viktigt att kommunen får uttryckliga
besked om det exempelvis finns risk för ett ingripande från staten efter planen har
antagits.26 När det gäller detaljplaner har länsstyrelsen emellertid också en skyldighet att inom viss tid, även utan ett överklagande, ingripa och upphäva en plan som
kommunen antagit, om det kan antas att beslutet innebär att en miljökvalitetsnorm
inte följs (11 kap. 10 och 11 §§).
Om en lagakraftvunnen, men ännu inte genomförd, detaljplan skulle medverka till
att en miljökvalitetsnorm inte följs kan det bli aktuellt att upphäva eller ändra detaljplanen. Genom detaljplanen är lokaliseringen av bebyggelsen avgjord, vilket
direkt påverkar bygglovsprövningen inom planområdet. För att kunna avslå en
ansökan om bygglov krävs således att detaljplanen upphävs. Om ett upphävande
blir aktuellt under planens genomförandetid kan reglerna i 4 kap. 39 § bli tillämpliga och det är då möjligt att upphäva eller ändra planen även mot berörda fastighetsägares önskemål med hänvisning till nya förhållanden av stor allmän vikt som
inte kunnat förutses. I sådana fall har rättighetshavarna rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. Har genomförandetiden löpt ut, kan planen upphävas
utan att rättigheter som har uppkommit genom planen beaktas.
Vid prövningar av bygglov inom områden som inte omfattas av detaljplan ska en
bedömning av förenligheten med miljökvalitetsnormer göras direkt i bygglovärendet.
2.4.2
Väglagen
Väglagen (1971:948) hänvisar särskilt till miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer. Enligt 3 a § väglagen ska bland annat 2 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken
tillämpas vid prövning av ärenden enligt lagen. Av förarbetena framgår att de krav
som ställs på lokalisering och annat hänsynstagande i miljöbalken också ska gälla
vid byggande av vägar. Vidare framgår att det inte ska finnas några begränsningar
mot ingripanden med stöd av miljöbalken för annat än renhållning av väg, som
regleras i 26 §. Motsvarande urkoppling av miljöbalkens tillämpningsområde finns
i 1 kap. 7 § första stycket miljöbalken.

26

Prop. 2009/10:170 s. 247.
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Enligt 3 a § väglagen jämställs upprättande av arbetsplan med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken. Hänvisningen till 2 kap. miljöbalken innebär bl.a. att
bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket ska tillämpas på sådana arbetsplaner när det gäller gränsvärdesnormer.
Bestämmelser om miljökvalitetsnormer är tillämpliga även vid annat beslutsfattande än sådant som gäller arbetsplaner. Detta framgår även genom hänvisningen till 5
kap. 3 § miljöbalken, som innebär att det ankommer på Trafikverket att miljökvalitetsnormerna beaktas i samband med planeringen före arbetsplaneskedet och vid
beslutsfattande.
Beslutsprocessen för vägbyggande är liksom för andra stora infrastrukturanläggningar komplicerad bland annat på grund av att många kommunala, regionala och
centrala myndigheter är berörda. Inte sällan krävs också en obligatorisk tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken.
2.4.3
Luftfartslagen
En ny luftfartslag (2010:500) trädde ikraft den 1 september 2010. Luftfartslagen
och miljöbalken gäller parallellt. Den som bedriver verksamhet i enlighet med
luftfartslagen är skyldig att iaktta miljöbalkens regler, bl.a. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet.
I lagens 3 kap. 1 § föreskrivs att luftfartyg ska vara miljövärdiga. Ett luftfartyg
anses miljövärdigt enligt formuleringen i nämnda regel om det är konstruerat, tillverkat, utprovat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt att det inte orsakar skada
genom buller eller luftförorening eller genom annan liknande störning. I paragrafen
anges även att ytterligare krav i fråga om luftfartygs miljövärdighet inte får ställas
med stöd av miljöbalken (jfr. 1 kap. 7 § andra stycket miljöbalken).
Att anlägga flygplatser är tillståndspliktigt enligt luftfartslagen och i vissa fall enligt miljöbalken. Av 6 kap. 6 § andra stycket framgår att vid tillståndsprövning ska
bland annat 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Där föreskrivs också att ett tillstånd
som medverkar till att en gränsvärdesnorm inte följs, får meddelas endast om det
förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan
förutsättning för tillståndet som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken. Det
förhållandet att hela 2 kap. miljöbalken ska tillämpas vid prövning enligt balken
kan innebära att tillstånd enligt luftfartslagen kan ha erhållits, men att tillstånd
enligt miljöbalken vägras, t.ex. på grund av olämplig lokalisering.
2.4.4
Lag om byggande av järnväg (Banlagen)
Den s.k. banlagen, lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, innehåller de
grundläggande bestämmelserna för förfarandet vid byggande av järnväg. Lagen är
även tillämplig vid ombyggnad av järnväg, exempelvis när spår läggs i nya sträckningar i samband med rätning av kurvor eller när ytterligare spår utförs intill en
äldre bana vid ombyggnad från enkelspår till dubbelspår. I lagen föreskrivs att den
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som planerar att bygga en järnväg ska utföra en förstudie och, om det behövs, en
järnvägsutredning innan en järnvägsplan upprättas och fastställs. Järnvägsplanen
beslutas av Trafikverket. Den kan överklagas till regeringen.
De frågor som regleras i banlagen omfattas även av miljöbalken eftersom verksamheten i betydande utsträckning kan komma att påverka miljön. Den miljörättsliga prövningen för anläggandet av järnvägar sker både enligt banlagen och miljöbalken. Lagarna gäller således parallellt.
Enligt propositionen 1997/98:90 – Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. – måste
tillräcklig miljöhänsyn tas vid prövningen enligt lagen om byggande av järnväg,
eftersom järnvägar normalt inte kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken.
Vid planläggningen av järnväg och vid prövningen av ärenden om byggande av
järnväg ska enligt 1 kap. 3 § banlagen 2-4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Detta innebär att miljöbalkens allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser ska tillämpas vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden
om byggande av järnväg.
Vid byggande av järnväg krävs det ofta tillstånd enligt miljöbalken i samband med
vattenverksamhet och upplag m.m. Beslutsprocessen för järnvägar och andra större
infrastrukturanläggningar är komplicerad eftersom många kommunala regionala
och centrala myndigheter och även enskilda personer är berörda. I många fall omfattas projekten av en obligatorisk tillåtlighetsprövning, enligt 17 kap. miljöbalken.
2.4.5
Lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn (Farledslagen)
Farledslagen (1983:293) och miljöbalken gäller parallellt. Detta innebär att den
som bedriver verksamhet i enlighet med farledslagen är skyldig att iaktta miljöbalkens regler, bl.a. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Hänvisningen till 2 kap.
miljöbalken innebär även att bestämmelserna i 2 kap. 7 § andra och tredje stycket
ska tillämpas vid prövningar enligt farledslagen. Prövning av ärenden enligt farledslagen ska också prövas mot bakgrund av 5 kap. 3 § miljöbalken. Sjöfartsverket
ansvarar alltså för att miljökvalitetsnormerna följs när en ny allmän farled eller
allmän hamn ska inrättas eller anläggas.
2.4.6
Lagen om rörledningar
En rörlednings framdragande eller användning, som tillåtits i en koncession enligt
rörledningslagen (1978:160) kan inte förbjudas med stöd av miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska dock tillämpas vid koncessionsprövning och en verksamhetsutövare är skyldig att iaktta de allmänna hänsynsreglerna. Hänvisningen till 2 kap. miljöbalken innebär bl.a. att bestämmelserna i 2
kap. 7 § andra och tredje stycket ska tillämpas i koncessionsärenden.
Det är tveksamt om verksamhet enligt rörledningslagen kan påverka en miljökvalitetsnorm för utomhusluft. Om läckage uppstår kan detta naturligtvis ändå bli fallet.
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Myndigheter (bl.a. regeringen och Statens energimyndighet) och kommuner ansvarar för att miljökvalitetsnormer beaktas vid tillämpningen av lagen, t.ex. vid koncessionsprövning (5 kap. 3 § MB).
2.4.7
Andra lagar
Utöver de ovan nämnda lagarna, där det kanske är mer tydligt att miljökvalitetsnormer för luft kan beröras, förekommer hänvisningar till miljöbalkens regler om
miljökvalitetsnormer även i:
• lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
• lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
• lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
• strålskyddslagen (1988:220),
• lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
• ellagen (1997:857),
• naturgaslagen (2005:403), och
• skogsvårdslagen (1979:429).

2.5 Luftkvalitetsförordningen
Genom luftkvalitetsförordningen (2010:477) genomförs viktiga delar av luftkvalitetsdirektivet och direktivet om metaller och PAH i luft i svensk rätt. I förordningen preciseras bl.a. gränsvärdesnormer och målsättningsnormer för kvävedioxid och
kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5),
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Vidare anges i förordningen vem
som ska genomföra kontrollen av att normerna uppfylls och på vilket sätt kontrollen ska ske.
Förordningen innehåller också regler om åtgärdsprogram, information, larm och
rapportering. I förordningen ges också bemyndigande till Naturvårdsverket att
meddela de föreskrifter om provtagning och andra metoder som behövs för kontrollen enligt 26 och 27 §§.

2.6 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll
av luftkvalitet
Föreskrifterna (NFS 2010:8) är en del av införlivandet av EU-direktiven. Föreskrifterna anger utförligt kraven för mätning och beräkning vid kontroll av normerna.
Här finns regler om kontinuerliga mätningar, indikativa mätningar, mätmetoder
och beräkningar. Vidare finns regler om referensmetoder, val av provtagningsplats,
placering av mätutrustning, antal mätstationer och kvalitetsmål för kontrollen.
Även regler för samverkan, underrättelse och rapportering finns i föreskrifterna.
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Del 2
Att följa
miljökvalitetsnormerna
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3

Tillämpning

I detta kapitel redovisas några övergripande frågeställningar som väcks när miljökvalitetsnormerna ska tillämpas av kommuner och myndigheter. Frågor som tas
upp är vad en miljökvalitetsnorm anger, när en miljökvalitetsnorm inte följs och
hur miljökvalitetsnormerna kan påverka avvägningar i enskilda ärenden, exempelvis vid tillsyn och prövning. Generellt är mängden vägledande rättspraxis inom
området liten och regelverket har ändrats flera gånger under den tid miljökvalitetsnormerna funnits i lagstiftningen.

3.1

Vad är en miljökvalitetsnorm?

När miljöbalken infördes fanns bara miljökvalitetsnormer som inte fick överskridas
eller underskridas efter en angiven tidpunkt. Sedan ändring i miljöbalken27 kan
miljökvalitetsnormer ha flera definitioner enligt de olika punkterna i 5 kap. 2 §
miljöbalken. Nu gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft är antingen sådana
som inte får överskridas efter en viss angiven tidpunkt (omnämns fortsättningsvis
gränsvärdesnormer, se 5 kap. 2 § första stycket punkten 1 miljöbalken), eller sådana normer som inte bör överskridas eller som ska eftersträvas (omnämns fortsättningsvis målsättningsnormer, se 5 kap. 2 § första stycket punkten 2 miljöbalken).
Utöver normer för utomhusluft finns normer för bland annat fisk- och musselvatten28, vattenkvalitet29 och buller30.
En miljökvalitetsnorm kan omfatta ett visst geografiskt område eller hela landet.
De miljökvalitetsnormer vi har för utomhusluft gäller i hela landet och grundas på
EU-direktiv.
3.1.1
Miljökvalitetsnormernas ursprung
De svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft har sitt ursprung i regelverket
för EU. Luftkvalitetsdirektivet är ett minimidirektiv, vilket betyder att länderna får
sätta strängare värden på nationell nivå. Exempelvis är de svenska normerna för
ozon och kvävedioxid strängare än luftkvalitetsdirektivets nivåer. Direktivets definition av gränsvärde (limit value) är: ”en nivå, fastställd på vetenskaplig grund i
syfte att undvika, förebygga eller minska de skadliga effekterna på människors
hälsa och/eller miljön som helhet, som ska uppnås inom en viss tid och som därefter inte får överskridas”.

27
28
29
30

SFS 2003:890, trädde i kraft den 22 december 2003.
Förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller.
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De svenska målsättningsnormerna har sin grund i direktivets s.k. målvärden. Direktivets definition för målvärde (target value) är: ”en nivå som fastställts i syfte att
undvika, förebygga eller minska skadliga effekter på människors hälsa och/eller på
miljön som helhet, och som i största möjliga mån ska uppnås inom en viss tid”.
Enligt direktivet ska medlemsstaterna, i områden där såväl gränsvärden som målvärden klaras, med rimliga åtgärder hålla nivåerna av dessa föroreningar under
gränsvärdena och sträva efter att bevara den bästa luftkvalitet som är förenlig med
en hållbar utveckling och en hög miljö- och hälsoskyddsnivå. Vidare anges i skälen
till direktivet att där luften redan är god bör den upprätthållas eller förbättras. 31
Artikel 12 och 18 i direktivet har i svensk rätt genomförts genom bl.a. 1 kap. 1 §,
2 kap. och 5 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken.
3.1.2
Miljökvalitetsnormerna i miljöbalken
Gränsvärdesnormer för luft anger de halter som inte får överskridas efter en angiven tidpunkt. I förarbetena till miljöbalken, vid den tidpunkt då det endast fanns
gränsvärdesnormer i miljöbalken, angavs att det är viktigt att betona att en miljökvalitetsnorm inte ger någon rätt att förorena eller störa upp eller ner till den angivna normen, utan enbart innebär ett förbud mot att förorena eller störa utöver normen32. Det anges att normer ska fastställas genom föreskrifter av regeringen i de
fall det finns skäl att fastställa lägsta godtagbara miljökvalitet33.
Naturvårdsverket anser att motsvarande gäller för målsättningsnormer för utomhusluft, dvs. att lägre halter ska eftersträvas34 vid en tillämpning av bl.a. 2 kap. miljöbalken.
Det finns inget vetenskapligt underlag som stödjer att påverkan inte förekommer på
människors hälsa vid luftföroreningshalter som innebär att normernas nivåer följs.
Detta gäller för både gränsvärdesnormer och målsättningsnormer. Detsamma gäller
påverkan på miljön vid halter under normernas nivåer för ozon, svaveldioxid och
kväveoxider. Regeringens samt miljömålsrådets förslag till preciseringar av innebörden av miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” kan ses som tolkningar av innebörden av
eftersträvansvärd god luftkvalitet i ett generationsperspektiv35.
Oavsett om en miljökvalitetsnorm för utomhusluft följs eller inte ska verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra
31
32
33
34
35

Dir 2008/50/EG, skäl (9), artikel 12, 18.
Prop 1997:98:45, del 2 s. 44, del 1 s. 262, 263.
Prop 1997/98:45, del 2 s. 42.
Se definition av målvärde i direktivet samt 1 kap. 1 §, 2 kap. och 5 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken.
Se exempelvis ”Miljömålen – nu är det bråttom”. Miljömålsrådets utvärdering 2008.
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eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön36.
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska miljökvalitetsnormerna, om de inte följs eller
riskerar att inte följas, ha olika rättsverkan beroende på om de är gränsvärdesnormer eller andra typer av normer.
För andra normer än gränsvärdesnormer gäller enligt 2 kap. 7 § första stycket, att
kraven i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska följas i den utsträckning det inte är orimligt att uppfylla dem.37 Vid avvägningen ska enligt första
stycket nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som begränsar hälsooch miljöpåverkan vägas mot kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 2 kap. 7 §
andra stycket kan man ställa längre gående krav för att följa en miljökvalitetsnorm,
än vad som bedöms som rimligt vid en normal skälighetsavvägning, under förutsättning att det är fråga om en gränsvärdesnorm. Kraven kan då tillåtas vara långtgående i det enskilda fallet, om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen ska vara vägledande för behovet. Bestämmelsen gäller alla de situationer som anges i 2 kap. 1 §, dvs. när
frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när vissa
villkor prövas samt vid tillsyn.38
I 2 kap. 7 § tredje stycket finns särskilda regler vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens, se vidare kap. 3.4. Bestämmelsen har ersatt den
tidigare stoppregeln i 16 kap. 5 § miljöbalken.39
Om miljökvalitetsnormer inte bedöms följas ska som huvudregel åtgärdsprogram
upprättas40.
Sedan september 2010 används uttryckssättet ”att följa miljökvalitetsnormer” konsekvent i lagstiftningen.41

36
37
38
39
40
41

Se vidare 2 kap 3 § miljöbalken.
SFS 2010:882 och prop. 2009/10:184 s. 45 f. och SOU 2005:59 s. 148 ff.
Prop. 2009/10:184 s. 73.
Prop. 2009/10:184 s. 73 f.
5 kap. 4 § miljöbalken, 30–32 §§ LKF.
SFS 2010:882 och prop. 2009/10:184 s. 37.
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3.2 Var gäller miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft?
3.2.1

Miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa

3.2.1.1

NORMERNA GÄLLER GENERELLT FÖR LUFTEN UTOMHUS

Gränsdragningsproblem kan uppstå med vad som bör betraktas som utomhus och
inomhus. Naturvårdsverkets tolkning i dessa sammanhang är att med utomhus
menas även platser med tak och med högst en vägg (av fyra tänkta väggar). Således
överensstämmer tolkningen med att exempelvis tunnlar inte är att betrakta som
utomhusmiljö (tak och två väggar). I 3 § LKF anges att miljökvalitetsnormerna inte
ska tillämpas för luften i vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.
Vidare anges i 3 § LKF att luften på arbetsplatser ska undantas. Med det ska enligt
luftkvalitetsdirektivet tolkas arbetsplatser där bestämmelser om hälsa och säkerhet
på arbetsplatser tillämpas och dit allmänheten inte har tillträde.
3.2.1.2

GÄLLER NORMERNA ÖVERALLT – FINNS UNDANTAG?

Det är den kommun eller myndighet som ska tillämpa regelverket om miljökvalitetsnormer som själv ytterst måste avgöra var normerna ska tillämpas (gälla).
Vid Naturvårdsverkets handläggning av ärenden, i tidigare vägledning samt vid
rapportering av mätdata till EU har vi utgått från nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna utgår från bland annat tidigare luftdirektiv (dir 1996/62/EG med dotterdirektiv) och anvisningar vad gäller mätplatser i luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EG (bilaga III) och i NFS 2010:8.
På följande platser anser Naturvårdsverket att miljökvalitetsnormerna till skydd för
människors hälsa inte ska tillämpas:
• luften på vägbanan som enbart fordonsresenärer exponeras för (normerna
ska dock tillämpas för luften som cyklister och gående exponeras för på
trottoarer och cykelvägar längs med vägar och i vägars mittremsa)
• där människor normalt inte vistas (t.ex. inom vägområdet längs med större
vägar förutsatt att gång- och cykelbanor ej är lokaliserade där)
• i belastade mikromiljöer, t.ex. i direkt anslutning till korsning eller vid
stationär förorenad frånluft 42. I gatumiljö bör därför luften där normer
tillämpas vara representativ för en gatusträcka på >100 m och ha ett avstånd till närmaste korsning på >25 m.
42

T.ex. direkt i anslutning till frånluft från exempelvis tunnelbana.
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Vad gäller normers årsmedelvärden tillämpas de enbart i utomhusluft för vilken
enskilda människor direkt eller indirekt exponeras för under längre perioder, t.ex. i
utomhusluften vid vägar angränsande till bostäder, skolor, daghem. Normers nivåer
för årsmedelvärde är satta för att skydda mot långtidsexponering.
Vad gäller normers värden för dygn och timmar tillämpas de utöver platser där
människor vistas under längre tider även där människor vistas under kortare perioder, t.ex. generellt i stadsmiljön längs med gång- och cykelbanor, torg, parker,
(dock ej för gång- eller cykelbana korsande väg). Dessa nivåer är satta för att ge
skydd för korttidsexponering av föroreningarna.
Särskilda tillämpningsregler finns för miljökvalitetsnormen för den genomsnittliga
exponeringen av partiklar (PM2,5) på den svenska befolkningen (se 20 § LKF).
3.2.2
Miljökvalitetsnormerna till skydd för växtligheten
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft till skydd för växtligheten (SO2 och NOx)
ska enligt 11 § och 13 § LKF kontrolleras i områden där det är minst 20 kilometer
till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell
anläggning eller motorväg. Kontrollansvaret för dessa samt för ozon enligt
15-16 §§ LKF ligger på Naturvårdsverket. Normerna ska dock tillämpas även av
kommuner och andra myndigheter.
Naturvårdsverkets tolkning är att miljökvalitetsnormerna till skydd för växtlighet
inte ska tillämpas på platser där antropogena källor finns i närmiljön som påverkar
halterna. Detta gäller för miljökvalitetsnormerna till skydd för växtlighet för svaveldioxid, kväveoxider och ozon enligt 11, 13, 16 §§ LKF.

3.3

När följs inte en miljökvalitetsnorm?

Sammanfattningsvis kan en miljökvalitetsnorms värden vid en enskild mätning
överskridas utan att det därmed innebär att man kan säga att en miljökvalitetsnorm
inte följs. Detta kan exempelvis vara fallet om mätning utförts före det år en gränsvärdesnorm senast ska följas eller om kontrollen utförts på en plats där miljökvalitetsnormen inte är tillämplig, t.ex. på arbetsplatser, inomhus eller om mätplatsen
enbart representerar en s.k. mikromiljö (se avsnitt 3.2). Därutöver har Naturvårdsverket vid bedömning av behov av åtgärdsprogram utgått från om överskridande
bedöms ske under ett normalt år (se avsnitt 3.3.3).
3.3.1
Gränsvärdesnormer
När en gränsvärdesnorm (5 kap. 2 § första stycket punkten 1 miljöbalken) ska betraktas som att den inte följs framgår av 8 § LKF. Här anges att om inte annat anges i normen, ska varje överskridande av föroreningsnivån anses innebära att normen inte följs.
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Naturvårdsverket tolkar detta som att gränsvärdesnormer inte följs om ett eller flera
av miljökvalitetsnormens värden är överskridna, exempelvis om enbart miljökvalitetsnormens värde för dygn överskridits och om årsmedelvärdet klaras.
Det är från hälsoskyddssynpunkt motiverat att både ha en låg genomsnittlig exponering (årsmedelvärde) samt att minimera antalet tillfällen då människor exponeras
för höga halter under kortare tid (dygns- och timvärden).
3.3.2
Målsättningsnormer
För målsättningsnormer (5 kap. 2 § första stycket, punkten 2) gäller särskilda regler
för att avgöra när målsättningsnormerna inte följs. Det räcker inte att konstatera att
nivåerna är överskridna såsom för gränsvärdesnormerna. För målsättningsnormer
för luft anges i 9 § LKF att ett överskridande av föroreningsnivån anses innebära
att normen inte följs endast om överskridandet beror på:
1) verksamheter eller åtgärder som varaktigt och i betydande omfattning
motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån, och
2) att rimliga åtgärder inte vidtagits för att undvika att föroreningsnivån
överskrids.
Detta innebär att en målsättningsnorm för utomhusluft inte följs först då det bedömts att normens värden är överskridna och att överskridandet beror på verksamheter eller åtgärder som varaktigt ger ett betydande bidrag till överskridandet samt
att det konstateras att rimliga åtgärder inte redan har vidtagits för att begränsa att
nivåerna inte överskrids. Med rimliga åtgärder kan antas gälla vad som anses vara
rimligt vid en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.
Naturvårdsverket har i ett ärende43, angående bedömning av behov av åtgärdsprogram för ozon i Sverige, gjort bedömningen att normen inte bedöms bli överträdd
(tidigare uttryck för att inte följas) trots att nivåerna bedömdes bli överskridna efter
år 2010. Det befarade överskridandet bedömdes inte bero på några verksamheter
eller åtgärder som varaktigt och i betydande omfattning motverkar möjligheterna
att inte överskrida föroreningsnivån. Åtgärdsprogram förordades därför inte.
3.3.3
Normalt år
Utöver ovanstående kriterier för att avgöra om en miljökvalitetsnorm följs eller
inte, har Naturvårdsverket beaktat om miljökvalitetsnormerna överskrids under ett
normalt år. Dessa bedömningar om förhållandena under ett normalt år har gjorts
vid bedömning om åtgärdsprogram behöver tas fram eller inte. Enligt 5 kap. 4 §
miljöbalken ska åtgärdsprogram upprättas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm. Vår tolkning har varit att om normen följs och sannolikt kommer att
43

Dnr 113-5899-07 Ht.
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följas ska åtgärdsprogram inte upprättas. Således har vi bedömt att miljökvalitetsnormen följs – om den inte överskrids eller inte kommer att överskridas under ett
normalt år. Detta trots att den i vissa fall bedöms komma överskridas under enstaka
år.
Det har visat sig att halterna av föroreningar på en plats kan variera påtagligt mellan olika år beroende på variationer i meteorologiska faktorer och i enstaka fall
intransporten av föroreningar till en tätort. Variationer på 30 % vid en mätplats
mellan olika årsmedelvärden kan förekomma och antalet dygn eller timmar över
normers angivna nivåer kan variera lika mycket eller mer mellan olika år.
För att få ett bra underlag om vilka halterna är under ett normalt år krävs fleråriga
mätningar på aktuell plats.
I figur 3.1 nedan visas schematiskt hur halterna kan variera under en tioårsperiod i
ett gaturum. Mätresultaten kan illustrera antingen årsmedelvärden eller föroreningsnivåer (90- eller 98-percentiler) för dygnsvärden och timvärden på årsbasis.

Figur 3.1

I detta exempel överskrids normens värde under enstaka år men inte under ett normalt år. Enstaka överskridanden kan även förväntas under kommande år. Således
följs normen enligt Naturvårdsverkets tolkning trots att normens värden är överskridna
under enstaka år.

Exempel på faktorer som påverkar halterna av kvävedioxid i gaturum under ett
enskilt år är antalet dygn med inversion, halterna av ozon, de genomsnittliga vindförhållandena och antalet tillfällen med påtaglig införsel av förorenade luftmassor.
Införseln av förorenade luftmassor är störst i sydligaste Sverige. En faktor som har
stor betydelse för partikelhalterna längs med vägar är antalet dygn under vinter och
vår med torra vägbanor.
Vid Naturvårdsverkets bedömning av behov av åtgärdsprogram har det beaktats om
en miljökvalitetsnorm bedöms följas eller inte följas under ett normalt år. För att
bedöma halterna under ett normalt år har tillgängligt mätunderlag använts i följande rangordning:
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1)
2)

3)
4)
5)

Årstäckande mätdata från aktuell plats under helst den senaste femårsperioden med beaktande av rådande trend för utvecklingen av halterna.
Årstäckande mätdata från närbelägna jämförbara mätplatser under den
senaste femårsperioden. De årliga variationerna ställs i relation till det
mätresultat som erhållits från aktuell mätplats under dess mätperiod.
Periodisk mätdata från tidigare år på aktuell plats och från närbelägna
mätplatser.
Underlag från modellberäkningar av halter.
Meteorologiska parametrar angående bl.a. nederbörd och temperatur.

Således blir bedömningen av om en norm följs under ett normalt år svår att göra i
en kommun som har bristfälligt mät- och beräkningsunderlag för de platser där
halterna bedöms vara höga och där människor vistas. Särskilt gäller detta i de fall
halterna tycks ligga omkring normens nivå. Mätunderlaget och dess representativitet för ett normalt år måste vid en bedömning ställas i relation till de årliga variationer som kan utläsas från mätningar i andra belastade miljöer i eller utanför
kommunen samt från urbana bakgrundstationer, mätningar i taknivå, och från regionala bakgrundsstationer.
Ett likartat synsätt om normalt år ska användas av kontrollansvarig vid bedömning
om mätkrav föreligger för aktuell förorening. Det vill säga om den övre respektive
nedre utvärderingströskeln är överskriden eller inte44. Bedömningen ska göras på
plats där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna.
Underrättelse enligt 30 § LKF ska ske om en föroreningsnivå som anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas i kommunen. Ingen bedömning
ska således ske om normen bedöms följas eller ej, inför underrättelse (se avsnitt
9.2).

3.4

Ansvar för att miljökvalitetsnormer följs

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ansvarar kommuner och myndigheter för att miljökvalitetsnormer följs.
Ansvaret att bedöma om en miljökvalitetsnorm inte följs eller inte kommer att
följas åligger ytterst enligt 5 kap. 3 § miljöbalken respektive myndighet eller kommun som ska tillämpa miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer.
Ställningstagande behövs exempelvis vid bedömning av omfattningen av kontrollen av luftkvaliteten, vid tillsyn, handläggning av anmälan, bedömning av tillåtlig44

NFS 2010:8, 8 §.
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het, beslut om tillstånd samt meddelanden av föreskrifter enligt miljöbalkens regler. Ansvaret att bedöma om normen inte följs eller bedöms inte komma att följas
ligger även hos den myndighet som ska tillämpa annan lagstiftning som har
kopplingar till miljöbalkens regler om miljökvalitetsnormer, t.ex. plan- och bygglagen och väglagen.
Om en norm inte följs ska som huvudregel ett åtgärdsprogram upprättas. I åtgärdsprogrammet anges vilka åtgärder angivna kommuner och myndigheter behöver
vidta så att normerna följs, se vidare kapitel 4 om åtgärdsprogram.
Att bedöma när en miljökvalitetsnorm följs eller inte är särskilt viktigt för gränsvärdesnormer, med hänsyn till den differentiering i kravställandet som beskrivs i
avsnitt 3.1.2.
Vidare ska tillsyn enligt 26 kap. 1 § miljöbalken säkerställa syftet med miljöbalken
och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Miljökvalitetsnormerna är
exempel på nivåer som ska eller bör följas enligt föreskrifter.
Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska varje myndighet som ska tillämpa miljöbalken
se till att sådana beslutade åtgärdsprogram som avses i balkens 5 kap. och som har
betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet. Detta gäller exempelvis vid tillsyn, prövningar och vid meddelanden av föreskrifter med stöd av
miljöbalken. Att ha åtgärdsprogram som underlag är även relevant för de myndigheter som tillämpar annan lagstiftning som har koppling till miljöbalken, t.ex. väglagen och plan- och bygglagen samt vid tillämpning av annan lagstiftning som
påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna.
Enligt kraven på egenkontroll, enligt 26 kap. 19 § miljöbalken, läggs även ett ansvar på verksamhetsutövare och på dem som vidtar åtgärder att kontrollera och
planera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors
hälsa eller påverkan på miljön. Ett sådant ansvar följer även av kunskapskravet i 2
kap. 2 § miljöbalken.

3.5

Avvägning enligt 2 kapitlet miljöbalken

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som
kan påverka människors hälsa eller miljön är enligt 2 kap. 1 § miljöbalken skyldiga
att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas. Det är tillsyns- eller prövningsmyndigheten som vid tillämpning av miljöbalken bedömer vilka krav som
kan ställas i det enskilda fallet med stöd av avvägningsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.
Figur 3.2 nedan illustrerar kraven på avvägning enligt 2 kap. miljöbalken.
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Figur 3.2

Teoretisk avvägning enligt 2 kap. miljöbalken.

Vid föroreningshalter under normens nivå ska krav på hänsyn ställas som inte kan
anses vara orimliga att uppfylla om det behövs för att begränsa olägenheter för
människors hälsa och störningar på miljön. Är halterna så höga så att gränsvärdesnormer inte följs eller riskerar att inte följas ska även krav på ytterligare försiktighetsmått ställas.
Om det befaras att en norm inte kommer att följas ska som huvudregel ett åtgärdsprogram tas fram.
3.5.1
Avvägning enligt 2 kap. 7 § första stycket
En miljökvalitetsnorm ger inte någon rätt att förorena eller störa upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna anger lägsta godtagbara miljökvalitet och ska
eller bör följas efter angiven tidpunkt. De föroreningar som miljökvalitetsnormerna
omfattar påverkar i varierande grad människors hälsa och miljön även vid utsläpp
som inte medför att miljökvalitetsnormernas nivåer överskrids.
Vid tillämpningen av miljöbalken är hänsynsreglerna i 2 kap. centrala. Vid avvägningen i det enskilda ärendet vid exempelvis tillsyn, prövning av tillåtlighet och
tillstånd ska enligt 2 kap. 7 § första stycket de krav ställas som inte kan anses orimliga att uppfylla. Nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som begränsar hälso- och miljöpåverkan ska därvid vägas mot kostnaderna för sådana
åtgärder.
Detta medför att hänsyn, enligt 2 kap. 2-5 §§ och 6 § första stycket miljöbalken,
ska tas i den utsträckning det inte kan anses vara orimligt att uppfylla dem, exem-
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pelvis för att nedbringa luftföroreningshalter och eventuella olägenheter för människors hälsa.
Om det finns ett åtgärdsprogram fastställt som är relevant för avvägningen ska det
beaktas enligt 6 kap. 19 § miljöbalken.
En avvägning enligt 2 kap. 7 § ska alltid ske när myndighet tillämpar de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. oavsett om en miljökvalitetsnorm (både gränsvärdes- och
målsättningsnormer) för utomhusluft följs eller inte.
3.5.2
Avvägning enligt 2 kap. 7 § andra stycket
När en gränsvärdesnorm är eller befaras bli överträdd ska 2 kap. 7 § andra stycket
miljöbalken tillämpas. Redan risken för att den inte följs är skäl till att använda
bestämmelsen.45 Bestämmelsen anger att trots första stycket ska de krav ställas
som behövs för att följa en gränsvärdesnorm. Om det finns ett åtgärdsprogram ska
det vara vägledande för behovet av kravställandet i det enskilda ärendet. Enligt
förarbetena till bestämmelsen är utrymmet för att ställa längre gående krav i regel
litet innan ett åtgärdsprogram har fastställts. I vissa situationer, t.ex. om det är klart
att normen inte kan följas och att det till övervägande del beror på en enda verksamhet, kan det dock bli aktuellt att ställa längre gående krav även utan ett åtgärdsprogram.46
Åtgärdsprogrammet ger underlag om vilka verksamheter och åtgärder som ger
betydande bidrag till att normen inte följs. För de verksamheter och åtgärder som
däremot ger ett obetydligt bidrag till att normen inte följs bör längre gående krav
inte ställas. Åtgärdsprogrammet bör vara vägledande för vilka typer av källor som
behöver åtgärdas, hur förbättringskraven ska fördelas och hur mycket de olika
typerna av källor behöver begränsas.47
Åtgärdsprogrammet ska därför vara vägledande vid bedömning av om det enskilda
fallet motiverar längre gående krav och av hur omfattande kraven ska vara. Behovet kan föreligga om en verksamhet eller åtgärd ger ett betydande bidrag till föroreningshalten, att det medför risk för överträdelse och då skäliga åtgärder enligt
första stycket redan vidtagits eller inte funnits tillgängliga.48
3.5.3
Avvägning enligt 2 kap. 7 § tredje stycket
I 2 kap. 7 § tredje stycket anges speciella krav vid prövning av tillåtlighet, tillstånd,
godkännande och dispens (tidigare 16 kap. 5 § miljöbalken) för en verksamhet eller
45
46
47
48

Prop. 2009/10:184 s. 46.
Prop. 2009/10:184 s. 73.
Prop. 2009/10:184 s. 73.
Prop. 2009/10:184 s. 46.
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åtgärd som ger en ökad förorening eller störning som kan antas att på ett inte
obetydligt sätt bidra till att en gränsvärdesnorm inte följs. Verksamhet får tillåtas
vid avvägningen enligt första och andra stycket om den
1) är förenlig med ett åtgärdsprogram som fastställts för att följa normen,
2) förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder
som ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är
obetydlig, eller
3) trots att den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på
kort sikt eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade
förutsättningar att följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt
område.
Bestämmelsen innebär ett nytt rättsläge i förhållande till dess äldre motsvarighet,
på så sätt att den utgår från ökade föroreningar eller störningar i stället för om verksamheten är ny eller inte. På så sätt kan man undvika att behöva förhålla sig till
oklarheter kring vad som är nya respektive ändrade verksamheter. Bestämmelsen
är inte tillämplig i omprövningssituationer (se även avsnitt 3.7.1)49
I förarbetena50 inför införandet av 2 kap. 7 § tredje stycket anges bl.a. att det inte är
genom individuella prövningar som man ska försöka att komma tillrätta med de
många men små bidragen till föroreningar eller störningar. För det fordras mer
generellt verkande styrmedel. Det bör därför vara möjligt att tillåta verksamheter
och åtgärder som enbart ger obetydliga bidrag till den förorening eller störning som
normen anger. Det kan även finnas ett samhällsintresse av att ett projekt kommer
till stånd, trots att det innebär ökade föroreningar eller störningar. Det kanske inte
heller är lämpligt eller möjligt att finna kompensationsåtgärder. Om ett åtgärdsprogram tar hänsyn till och kompenserar de störningar som projektet medför, ska det
kunna tillåtas.51
3.5.4
Slutavvägning (2 kap. 9-10 §§ MB)
Den s.k. ”stoppregeln” i 2 kap. 9 § miljöbalken ska användas av tillsyns- eller
prövningsmyndigheten om en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller
olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, detta även om
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas enligt miljöbalken. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras
avsevärt. Om regeringen finner att särskilda skäl föreligger får dock verksamhet
eller åtgärd bedrivas enligt 2 kap. 10 § miljöbalken.

49
50
51

Prop. 2009/10:184 s. 46 ff. och s 74. Se även SOU 2005:59 s. 151 ff.
Prop. 2009/10:184, s. 47.
Prop. 2009/10:184 s. 74.
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Genom bestämmelsen förbjuds verksamheter och åtgärder som riskerar att föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön.
Det kan gälla både vid nyanläggning och för befintliga verksamheter. 52 Praxis för
tillämpning av ”stoppregeln” vid skälighetsavvägningen har ännu inte utvecklats
och det är därför oklart hur tillämpningen av dessa delar i miljöbalken ska ske.
Det kan dock konstateras att för såväl gränsvärdes- och målsättningsnormer är det
2 kap. 9 och 10 §§ som sätter den yttersta gränsen för vad som kan tillåtas. För
övriga normer än gränsvärdesnormer är tanken att man efter tillämpningen av baskraven i 2 kap. 7 § första stycket gör en slutavvägning enligt dessa bestämmelser.
För gränsvärdesnormer gör man dessutom en bedömning enligt 2 kap. andra och
tredje styckena, varvid en slutavvägning görs enligt 2 kap. 9 och 10 §§.53

3.6

Tillsyn och miljökvalitetsnormer

Detta kapitel tar upp hur myndigheter via tillsyn enligt miljöbalken kan medverka
till att miljökvalitetsnormer följs. Då gaturenhållning kan vara ett åtgärdsområde
för att begränsa halterna av partiklar, behandlas även miljöbalkens förhållande till
väglagstiftningen.
3.6.1
Tillsynens syfte
Tillsynen ska enligt 26 kap. 1 § miljöbalken säkerställa syftet med miljöbalken och
föreskrifter som har meddelats med stöd av den. För att nå miljöbalkens syfte krävs
kontroll av efterlevnaden av balkens bestämmelser samt föreskrifter, domar och
beslut som har meddelats med stöd av balken. En del i detta är att se till att miljökvalitetsnormer följs. En annan del i tillsynen är att stärka och även granska verksamhetsutövarens egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken.
3.6.1.1

NÅ MILJÖBALKENS MÅL

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar samhällsutveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Miljökvalitetsmålen kan ge ledning beträffande vad en hållbar utveckling innebär,
se avsnitt 1.2.2. Det är miljökvalitetsmålet som generellt ska eftersträvas för att nå
god utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft anger de nivåer som ska
följas och kan ses som styrmedel för att närma sig miljökvalitetsmålet.
Tillsynsmyndigheterna ansvarar för att normerna får genomslag i praktiken, vilket
följer av bl.a. 5 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken.

52
53

Prop. 1997/98:45, del 2 s. 26.
Prop. 2009/10:184 och SOU 2005:59 s. 156 samt schematisk bild s. 157.
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Vilka försiktighetsmått eller skyddsåtgärder tillsynsmyndigheten kan kräva i det
enskilda fallet, avgörs vid en bedömning enligt bl.a. de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken och enligt de avvägningar som ska göras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.
I det enskilda tillsynsärendet kan enbart risken för olägenhet för människors hälsa
utgöra skäl för att överväga att försiktighetsmått ska vidtas, exempelvis vid risker
för hälsan som inte är ringa eller av tillfällig art. Olägenhet för människors hälsa
definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken.
Mer information om tillsyn finns i Naturvårdsverkets handbok 2001:4 Operativ
tillsyn.
3.6.1.2

KONTROLLERA ATT FÖRESKRIFTER OCH BESLUT FÖLJS

Som en del i tillsynen ska tillsynsmyndigheten på eget initiativ, eller efter anmälan,
i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de
åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse (26 kap. 1 § första stycket). Miljökvalitetsnormerna som föreskrivits i luftkvalitetsförordningen är föreskrifter med
stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska således agera så att föreskrivna miljökvalitetsnormer följs.
Fastställda åtgärdsprogram är beslut som meddelats med stöd av miljöbalken.
Tillsynen enligt miljöbalken riktar sig dock inte gentemot myndigheters tillämpning av miljöbalken, dess föreskrifter och beslut med stöd av den, utan gentemot
verksamhetsutövare och den person eller verksamhetsutövare som vidtar eller avser
vidta fysiska ”åtgärder”. I den mån åtgärdsprogrammen anger åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta i sin egenskap av ansvarig verksamhetsutövare, anger de kontrolluppgifter för tillsynsmyndigheten. I avsnitt 3.6.4.1 redovisas exempel på olika konkreta åtgärder som beslutats att vidtas av kommuner och
myndigheter i åtgärdsprogram.
I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd
ska tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga (26
kap. 1 § andra stycket). Om en fråga redan har prövats genom tillståndet innebär
dock rättskraften enligt 24 kap. 1 § miljöbalken en begränsning i vilka krav som
kan ställas. Tillsynsmyndigheten kan då vara hänvisad till att i stället begära omprövning av tillståndet om till exempel villkoren behöver ändras till följd av en
miljökvalitetsnorm (24 kap. 5 § första stycket 2 punkten).
Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten ha beslutade åtgärdsprogram som har betydelse för ärendet tillgängliga inför tillämpningen av miljöbalken,
exempelvis vid planerade tillsynsinsatser. Även framtagna förslag till åtgärdsprogram kan utgöra underlag inför bedömning av tillsynsinsatser. Detta innebär att
tillsynsmyndigheten, i det enskilda fallet, ska agera självständigt vad gäller ansva-
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ret för verksamhetsutövaren (eller den som vidtar en åtgärd) att exempelvis redovisa lämpliga försiktighetsmått eller vidta skäliga störningsbegränsande åtgärder. Om
ett åtgärdsprogram avseende aktuell störning finns, ska åtgärdsprogrammet och
erfarenheter från dess genomförande utgöra underlag vid bedömning av tillsynsbehov.
3.6.1.3

FÖLJA MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormerna av gränsvärdeskaraktär anger de halter som inte får överträdas efter en angiven tidpunkt. I förarbetena anges även att det är viktigt att betona att en miljökvalitetsnorm inte ger någon rätt att förorena eller störa upp eller ner
till den angivna normen, utan att den enbart innebär ett förbud mot att förorena
eller störa utöver normen54. Se vidare om tillämpningen i kapitel 3.
För målsättningsnormer gäller motsvarande. Även om normen följs ska alltid miljöbalkens hänsynsregler tillämpas i det enskilda ärendet, t.ex. vid tillsyn. Vid avvägningen i det enskilda ärendet ska nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som begränsar hälso- och miljöpåverkan vägas mot kostnaderna för sådana åtgärder (2 kap. 7 § första stycket miljöbalken). Utsläpp av luftföroreningar
påverkar människors hälsa och miljön även vid halter under målsättningsnormernas
nivåer55. Se vidare om tillämpningen i kapitel 3.
Om en verksamhet eller åtgärd bidrar till att en norm inte följs har tillsynsmyndigheten skyldighet att överväga att ingripa och ställa krav på att rimliga försiktighetsmått vidtas enligt 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken. Detta gäller speciellt
om verksamheten ger ett betydande bidrag till den förhöjda halten. Om kraven inte
är tillräckliga enligt den normala avvägningen i 2 kap. 7 § första stycket, så att
normen följs, ska enligt bestämmelsens andra stycke de krav ställas som behövs för
att följa en gränsvärdesnorm enligt 5 kap. 2 § 1. Om åtgärdsprogram fastställts ska
det 2 kap. 7 § andra stycket vara vägledande för bedömningen av behovet av de
ytterligare kraven. För målsättningsnormer ska enbart avvägningen enligt 2 kap. 7
§ första stycket utföras.
Ytterst är det alltid slutavvägningen enligt 2 kap. 9 § miljöbalken som avgör om en
verksamhet eller åtgärd kan tillåtas. Bestämmelsen är tillämplig för alla typer av
miljökvalitetsnormer.56
Om det behövs för tillsynen i ett ärende kan tillsynsmyndigheten med stöd av
egenkontrollen ställa krav på verksamhetsutövaren att lämna de uppgifter som

54

Prop 1997:98:45, del 2 sid 44, del 1 sid 262, 263. Se definition av gränsvärde i dir 2008/50/EG och
direktivets syfte i kap 1 artikel 1.

55
56

Se definition av målvärde i dir 2008/50/EG och direktivets syfte i kap 1 artikel 1.
Prop. 2009/10:184 s. 74 och SOU 2005:59 s. 156-157 (se även schematisk bild om tillämpningen).
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behövs. Verksamhetsutövaren är även skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs om den egna verksamheten enligt 2 kap. 2 § miljöbalken.
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken inte tillgripa mer ingripande åtgärder i det enskilda fallet än vad som behövs57.
Läs mer om tillämpningen av dessa regler i Naturvårdsverkets handbok 2001:4
Operativ tillsyn.
3.6.1.4

STÄRKA EGENKONTROLLEN

En utgångspunkt vid genomförandet av tillsynen är att stärka verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa miljöbalken.
Syftet med egenkontroll är att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd på ett effektivt sätt ska åstadkomma efterlevnad av bestämmelser, exempelvis
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Av detta följer bl.a. att verksamhetsutövaren
ska känna till på vilket sätt verksamheten bidrar till förhöjda luftföroreningshalter
och hur verksamheten kan vara med och bidra till att halterna minskar. Verksamhetsutövaren ska känna till verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön och vilka åtgärder som bäst kan begränsa dem.
Kravet på egenkontroll omfattar exempelvis ansvarig för väghållning, transportföretag, industrier samt tjänsteföretag som har betydande transporter till och från
verksamheten.
Kravet på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken gäller så snart miljöbalken
gäller, dvs. redan när det finns risk för att verksamheten eller den vidtagna åtgärden
kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Kravet på egenkontrollen beror på verksamhetens omfattning och dess hälso- och
miljöpåverkan. För verksamheter som kräver tillstånd, exempelvis större hamnar,
eller verksamheter som behöver anmälas enligt miljöbalken gäller även förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Genom operativ tillsyn kan krav på verksamhetsutövaren ställas för att förbättra
egenkontrollen av verksamhetens störningar eller för att redovisa åtgärder som kan
övervägas eller vidtas för att begränsa dem. Detta även om de tänkbara åtgärderna i
ett senare skede inte bedöms ha förutsättningar att genomföras med stöd av miljöbalken. Ett sådant exempel kan vara vid tillsyn över en väghållare, där andra regler
kan vara mer lämpade vid genomförande av försiktighetsmåtten, exempelvis väg57

Anknyter till proportionalitetsprincipen vilken är en allmän rättsprincip som är en del i svensk rätt
genom Sveriges medlemskap i EU och genom Sveriges inkorporering av Europakonventionen för
mänskliga rättigheter. Principen innebär att åtgärd, dom eller myndighetsbeslut inte skall gå utöver det
som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
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lagen, trafikförordningen, lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för
vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Om egenkontrollen är bristfällig, kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 26 kap.
21 § miljöbalken förelägga verksamhetsutövaren att lämna uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detta innebär att verksamhetsutövaren ska kunna redogöra för hur verksamheten påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna. Tillsynsmyndigheten ska avväga, motivera och precisera föreläggandet i
varje enskilt fall.
Om verksamhetsutövaren saknar uppgifter om hur verksamheten påverkar miljön i
de här avseendena, kan tillsynsmyndigheten begära in underlaget från verksamhetsutövaren med stöd av 26 kap. 22 § miljöbalken. En tillsynsmyndighet får inte
ställa större krav på utredningar och kunskap hos enskilda än som går att motivera
med stöd av kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken.
En fråga som väckts vid ett antal tillfällen, vad gäller kontrollen av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, är vem som ska finansiera kontrollen om den sker i direkt
anslutning till en verksamhet som har stor påverkan på luftkvaliteten i närmiljön.
Enligt 26 § LKF ska kommunen ansvara för kontrollen för flertalet miljökvalitetsnormer inom kommunen. Om föroreningsnivåerna behöver kontrolleras i direkt
anslutning till en verksamhet som inte bedrivs av kommunen, exempelvis en industri eller en statlig väg kommer förordningens ansvarsutpekande i konflikt med de
generella kraven enligt egenkontrollen58. Ett sätt att överbrygga denna otydlighet
om kontrollansvar kan vara att verksamhetsutövare som i betydande utsträckning
påverkar luftkvaliteten i är med och delfinansierar kontrollen, exempelvis om kontrollen sker inom ramen för regional samverkan59.
Läs mer om tillämpningen av dessa regler i Naturvårdsverkets handbok 2001:4
Operativ tillsyn och Naturvårdsverkets handbok 2001:3 Egenkontroll – en fortlöpande process,.
3.6.2
Prioritering av tillsynsinsatser
Tillsynsmyndigheten ansvarar för att självständigt följa miljöbalkens regler, tillhörande föreskrifter och myndigheters beslut och domar. Om miljökvalitetsnormer
inte följs är detta en aspekt som ska utgöra underlag vid prioriteringen. Vidare ska
enligt 26 kap. 1 § och 6 kap. 19 § miljöbalken ett fastställt åtgärdsprogram och
graden av dess genomförande vara vägledande vid bedömning av tillsynsinsatser.
Av åtgärdsprogrammen ska framgå vilka de viktigaste källorna till de förhöjda
halterna är och inom vilka åtgärdsområden det finns förutsättningar att vidta åtgär58
59

26 kap. 19 och 22 §§ miljöbalken.
I många fall deltar verksamhetsutövare med stora utsläpp i luftvårdsförbund.
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der så att miljökvalitetsnormerna följs60. Hur genomförandet av åtgärdsprogrammet
går påverkar även tillsynsbehovet.
Den långsiktiga planeringen av tillsyn bör framgå i tillsynsmyndighetens samlade
tillsynsplan.
3.6.2.1

TILLSYNSPLAN

Tillsynsplanen ska vara ett styrinstrument för hur tillsynen inom myndigheten ska
utföras under året med de resurser som står till förfogande. Den upprättas lämpligen på ett sådant sätt att den utgör bästa möjliga stöd för ett effektivt tillsynsarbete
och visar hur myndigheten avser att tillsynen ska bidra till att säkerställa syftet med
miljöbalken. En central del vid framtagandet av tillsynsplanen är behovsutredningen61.
Hur förutsättningarna är att uppfylla normerna är en aspekt att beakta vid prioriteringarna mellan olika tillsynsområden62. Även i vilken grad beslutade åtgärder i ett
åtgärdsprogram genomförts samt dess behov och förutsättningar att genomdrivas
genom tillsyn bör framgå i tillsynsplanen.
Regional eller mellankommunal samordning bör eftersträvas om miljökvalitetsnormer inte följs i områden som sträcker sig över kommungränserna, t.ex. längs
med ett vägnät. Det bör framgå av tillsynsplanen om sådan samordning eller samverkan förekommer.
3.6.3
Erfarenheter från tillsynsärenden
I flera kommuner överträds fastställda miljökvalitetsnormer för kvävedioxid
och/eller partiklar (PM10) utmed enstaka eller ett antal gatu- och vägavsnitt. I flertalet av dessa kommuner eller regioner har åtgärdsprogram fastställts.
I många kommuner har man inte kunnat fastställa med tillräcklig säkerhet om miljökvalitetsnormerna följs eller inte. Detta kan bero på brister i kontrollen eller att
det kan vara svårt att avgöra om normen följs eller inte.
Vägtrafiken är den dominerande orsaken till överskridanden av miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar (PM10). Trots att tillsynsmyndigheter genom
tillsyn ansvarar för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft följs, fanns fram till
2010 bara ett föreläggande i ett tillsynsbeslut med syfte att nedbringa halterna från
vägtrafiken för att följa en miljökvalitetsnorm. I ärendet, daterat 2009-02-17, har

60
61
62

5 kap 6 § miljöbalken samt 33 § LKF.
Se mer om behovsbedömning i Naturvårdsverkets handbok 2001:4 Operativ tillsyn.
NFS 2001:3 AR om tillsyn. Tillsynsplanering 7 § i SFS 1998:900.
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väghållarna förelagts att utreda möjliga åtgärder inom sina ansvarsområden för att
minska risken för överträdelse av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.
Ett annat föreläggande i ett tillsynsbeslut finns vad gäller åtgärder för att minska
kväveoxidutsläpp från fartygstrafik med syfte att bl.a. öka förutsättningarna att
uppfylla en miljökvalitetsnorm. Således är två förelägganden i tillsynsärenden
kända som syftar till att få verksamheter att minska sina utsläpp så att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska kunna följas. I bilaga 4 c redovisas funna tillsynsärenden angående miljökvalitetsnormer/riktvärden för utomhusluft.
3.6.3.1

ROLLER

Det som är speciellt när det gäller att följa miljökvalitetsnormerna för kväveoxid
och partiklar är att de centrala åtgärdsområdena för att kunna följa normerna är hur
biltrafiken regleras och planeras samt vilka åtgärder som behöver vidtas i väghållningen. Även utformningen och attraktiviteten hos andra transportsätt såsom kollektivtrafik, gång och cykel har betydelse. Ansvariga för dessa verksamheter är i
flertalet fall kommuner och myndigheter.
Kommunen har också oftast tillsynsansvar över miljöfarliga verksamheter eller
vidtagande av åtgärder som kan försvåra förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar, exempelvis över väghållning och vissa
transportintensiva verksamheter. I många kommuner ansvarar länsstyrelsen för
tillsyn över prövningspliktiga verksamheter. Vem som i detalj har tillsynsansvar
framgår bl.a. i förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och av länsstyrelsebeslut om överlåtelse av tillsynsansvar.
Det är viktigt att skilja på de olika rollerna som exempelvis en kommun kan ha
som tillsynsmyndighet respektive som ansvarig för verksamheter som kan medföra
risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön. När en organisation, t.ex. en
kommun, har olika roller är det viktigt att dessa förhållanden klarläggs och synliggörs både i tillsynsarbetet och i egenkontrollen. Principer för detta kan läggas fast i
exempelvis den årliga tillsynsplanen.
Generellt för störningar från större infrastrukturanläggningar såsom vägar är att det
finns mycket få tillsynsärenden som syftar till att begränsa luftföroreningars hälsopåverkan, trots att de ger betydande bidrag till de luftföroreningar som människor utsätts för. I bilaga 4 b redovisas funna tillsynsärenden i Miljööverdomstolen
angående trafikanläggningar och/eller luftföroreningar. Av sammanställningen kan
utläsas att få ärenden behandlar störningar av luftföroreningar från vägar och få
ärenden behandlar störningar från kommunala vägar. Skäl till detta kan vara att
tillsynsmyndigheten anser att problemen löses med andra samhälleliga åtgärder, att
ärenden löses i samförstånd eller att skäliga försiktighetsmått efterlevs.
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Oavsett vad orsaken varit, är det angeläget att det klaras ut och att olika verksamhetsutövare behandlas lika av tillsynsmyndigheten63. Detta speciellt då miljökvalitetsnormerna av gränsvärdeskaraktär ställer särskilda krav vid avvägningen enligt
2 kap. 7 § miljöbalken. Om inte olika verksamhetsutövare behandlas lika utifrån
miljöbalkens hänsynsregler finns risk för att vissa nya eller ändrade verksamheter
kan få oproportionerligt hårda krav på sig vid prövning av tillåtlighet i områden där
gränsvärdesnormer inte följs.
Att det kan uppstå problem med förtroendet då tillsyn bedrivs över egen verksamhet belyses i tillsynsutredningens slutbetänkande (SOU 2004:100).
3.6.4
Exempel på verksamheter som bidrar till att normer inte följs
Under rubrikerna nedan redovisas verksamheter som i åtgärdsprogram eller vid
andra beslut enligt miljöbalken bedömts ha inverkan på förutsättningarna att följa
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. Det har bedömts som rimligt
att vidta åtgärder vid väghållning, transportverksamheter och verksamheter med
tillhörande transporter64. Utöver dessa kan även kraft- och värmeanläggningar,
exempelvis vedeldade sådana, i vissa fall ge betydande bidrag.
3.6.4.1

TÄNKBARA OMRÅDEN FÖR TILLSYNSINSATSER

Väghållning (ansvarig för drift av väg). Den största påverkan på förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid har visat sig vara
vägtrafiken. Ansvaret för väghållningen på de vägar och gator där det visat sig vara
svårt att följa miljökvalitetsnormer (NO2, PM10) har legat på antingen kommunen
eller Trafikverket.
Exempel på åtgärder som kan vara aktuella att vidta av en väghållare för att öka
förutsättningarna att uppfylla en miljökvalitetsnorm för kväveoxid och partiklar
redovisas nedan. Exemplen är hämtade från fastställda åtgärdsprogram och någon
inbördes bedömning av åtgärdernas effekt på halterna har ej gjorts här.
• Sänkt hastighet.
• Förbättrad gaturenhållning och dammbindning.65
• Åtgärder för att öka kunskaperna om effekterna på PM10-halterna av halkbekämpning med tvättad stenkross, olika beläggningsmaterial m.m.
• Styra undan trafik från vägnät med höga halter.
• Trafikminskande åtgärder på kritiska gator/vägar.
• Restriktioner för tung trafik på kritiska gator/vägar.
63

1 kap 9 § regeringsformen.

64

De verksamheter som huvudsakligen berörts av åtgärder i fastställda åtgärdsprogram för luft (partiklar PM10 och kvävedioxid).

65

Åtgärder kopplade till renhållning kan ej genomdrivas med tillsynsinsatser med stöd av miljöbalken
om staten ansvarar för driften av vägen. Vid kommunal väghållning kan tillsyn angående renhållning
bedrivas via både miljöbalken och lagen om gaturenhållning och skyltning.
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• Prioritering av kantstensparkering för lastning, lossning, cyklar och angöring.
• Satsning på cykelvägnätet.
• Byte av vägbeläggning.
• Förbättrad trafikinformatik.
Transportverksamheter. Verksamheter där själva transporterna, inom eller utanför anläggningen, ofta dominerar verksamhetens utsläpp av luftföroreningar är de
mer renodlade transport- eller omlastningsverksamheterna. Exempel är fraktbolag,
kollektivtrafikbolag och hamnverksamhet.
I några beslutade åtgärdsprogram har åtgärder lyfts fram som syftar till att minska
utsläppen från transportfordonen som ingår i transportverksamheter. Exempel är
åtgärder ”renare bussar i kollektivtrafiken”. Ansvarig verksamhetsutövare är vanligtvis primär- eller sekundärkommuner med ansvar för kollektivtrafiken, ofta via
egna eller upphandlade bolag.
Transporter till sjöss och hamnverksamhet har i vissa kuststäder visat sig ha påverkan på halterna av kvävedioxid i urban bakgrund och påverkar därmed förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormen. Utsläppen kommer till stor del från
fartygen men även omlastning inom hamnområdet och transporter på land till och
från hamnarna bidrar. I exempelvis Helsingborg riktades krav på rederier att rena
utsläppen från fartygen66.
I flera fall ingår även åtgärder i åtgärdsprogrammen som syftar till att begränsa
emissionerna från fordonen i privata transportföretag. Då har åtgärden inte riktats
mot de privata transportföretagen, utan regleringen ska istället ske via trafikförordningen, t.ex. i form av miljözon. Detta därför att åtgärdsprogram ska ange vilka
åtgärder kommuner och myndigheter behöver vidta.
Övriga verksamheter. När det gäller industrier eller andra verksamheter där
transporterna är en del i verksamheten skapar transporterna i många fall större
påverkan på luftkvaliteten i tätorter än utsläppen via skorstenar eller andra processutsläpp inom anläggningen.
Exempel på tänkbara försiktighetsmått hos verksamheter för att underlätta att miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar följs, kan hämtas från de åtgärdsprogram som tagits fram. Dessa kan via tillsyn även vid behov riktas gentemot
andra huvudmän än kommuner och myndigheter. Nedan redovisas exempel på
åtgärder som ska vidtas i kommuners och myndigheters verksamheter enligt fastställda åtgärdsprogram.
• Införa kommunala tjänstebilpooler.
66

MÖD M 8471-03.
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• Införa miljökrav vid upphandling av transporttjänster inom kommunen.
• Statliga myndigheter vid upphandling av persontransporter kräver att miljöfordon så långt som möjligt används.
• Åtgärder vad gäller de parkeringsavgifter som tillämpas vid myndigheters
och kommuners arbetsplatser.
• Åtgärder för att utveckla och tillämpa särskilda miljökrav vid myndigheters och kommuners upphandling av persontransporter och tunga transporter.
• Minimera/avskaffa dubbdäck på kommunens fordonsflotta samt införa
bilpool istället för tjänstebilar.
Olika industriella verksamheters påverkan på förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormer har aktualiserats vid ansökan om tillstånd för utökad verksamhet. I
dessa fall har det även visat sig att utsläppen från själva anläggningen har mycket
litet eller försumbart bidrag till halterna på de platser där normer överträtts eller
riskerat att överträdas. Däremot har prövande instans i flera fall funnit det motiverat att ansvarig för verksamheten ska vidta åtgärder så att transporter till och från
anläggningen uppfyller vissa miljökrav för transporterna i verksamhetens närområde. Detta för att minska transporternas påverkan på förutsättningarna att uppfylla
miljökvalitetsnormerna67. Motsvarande typ av ärenden har inte funnits vad gäller
tillsynsbeslut.
Även fastbränseeldning (ved) kan ge ett betydande bidrag till halterna av bl.a. partiklar (PM10), bens(a)pyren och bensen. Ännu har ingen kommun rapporterat att
normöverträdelse befarats inträffa där fastbränsleeldning gett ett betydande bidrag
till förhöjda halter av luftföroreningar. Det kan dock inte uteslutas att överträdelse
av miljökvalitetsnorm kan förekomma i områden där vedeldning är vanligt förekommande och som har ogynnsamma klimatologiska förutsättningar (exempelvis
vanligt med inversion). Om så är fallet bör tillsynsinsatser övervägas mot dem som
eldar med fasta bränslen och som har stora utsläpp.
3.6.5
Tillsyn enligt miljöbalken – specialfall väghållning
Om tillsynsinsatser övervägs för att minska olägenheter av vägdamm (t.ex. PM10),
är det viktigt att klara ut om miljöbalken är tillämplig för planerade krav på försiktighetsmått.
3.6.5.1

STATLIGA VÄGAR – RENHÅLLNING

Enligt 1 kap. 7 § miljöbalken kopplas miljöbalken ur om olägenheter bedöms uppkomma från utebliven eller undermålig renhållning på statliga vägar. I fråga om
renhållning inom vissa vägområden och angränsande områden gäller istället 26 § i
väglagen (1971:948). Här anges att bland annat att genom renhållning ska vägom67

MÖD M 6043-05 Renova, MÖD M 10242-06 Volvo PV (VBG MD M 49-01 Preem, M 2393-05 Volvo
AB, M 1627-05).
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rådet hållas i ett sådant skick att olägenheter för människors hälsa förebyggs eller
avhjälps och så att skäliga trevnadshänsyn blir tillgodosedda.
Således kan med stöd av miljöbalken inte krav ställas på renhållning för att exempelvis minska damningen från statliga vägar. Vad som menas med renhållning är
oklart men det kan nog kunna anses omfatta spolning och sopning av gator. Även
andra åtgärder från väghållarens sida som syftar till att begränsa genereringen och
olägenheter från vägdamm kan eventuellt räknas dit, exempelvis bindning av vägdamm.
Vad som enligt väglagen menas med uttrycket ”olägenhet för människors hälsa” är
inte angivet. Däremot anges i förarbetena till lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att miljöbalken (9 kap. 3 §) ska vara
vägledande för tillämpningen av begreppet ”olägenhet för människors hälsa” enligt
denna lag68. Vår tolkning är att denna definition även bör gälla för väglagen.
Enligt miljöbalken 9 kap. 3 § avser olägenhet för människors hälsa störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är ringa eller helt tillfällig”69
3.6.5.2

KOMMUNALA VÄGAR – RENHÅLLNING

Motsvarande tydliga urkoppling av miljöbalken finns inte vad gäller renhållning på
kommunens vägnät. Miljöbalken gäller parallellt med andra lagar om inte annat
anges (se avsnitt 2.4). När det gäller tillsyn för att bl.a. via gaturenhållning begränsa olägenhet för människors hälsa kan miljöbalken tillämpas parallellt med lag
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Enligt denna lag ansvarar kommunen för att gator, torg, parker och andra allmänna
platser som är redovisade i detaljplan och för vilka kommunen är huvudman för,
genom bl.a. gaturenhållning hålls i sådant skick att uppkomsten av olägenhet för
människors hälsa hindras. Detsamma gäller privata områden som ska användas för
allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan
särskild rätt enligt 14 kap. 2 § plan- och bygglagen.
Enligt förarbetena till miljöbalken ska 9 kap. 3 § miljöbalken vara vägledande för
tillämpningen av begreppet ”olägenhet för människors hälsa” enligt denna lag.
Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen (tillsynsvägledning) över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen om gaturenhållning och skyltning70. Den omedelbara tillsynen utövas av kommunen.
68
69
70

Prop.1997/98:45, del 2, s. 375.
Se vidare prop 1997/98:45 del 2 s. 109.
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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3.7

Prövning

Prövningsmyndigheter enligt miljöbalken är mark- och miljödomstolar71, miljöprövningsdelegationer och kommuner. Dessutom finns prövningsmyndigheter
enligt plan- och bygglagen, väglagen, lagen om byggande av järnväg m.fl. författningar. Gemensamt för alla dessa myndigheter är att de prövar om en verksamhet
eller åtgärd kan medges på en viss plats. Många av dessa verksamheter och åtgärder medför utsläpp av föroreningar till den omgivande miljön, inklusive utomhusluften. En del av dessa utsläpp har direkt påverkan på miljökvalitetsnormerna för
utomhusluft och möjligheterna att följa gällande normer. Exempel på verksamheter
och åtgärder som kräver tillstånd anges i förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. För vissa verksamheter och åtgärder krävs anmälan.
Det kan även i vissa fall vara relevant att tillämpa miljökvalitetsnormer för utomhusluft även för vattenverksamheter, t.ex. vid transporter eller arbeten av olika
slag. Detta är dock enligt vår uppfattning en mer ovanlig situation, varför detta
kapitel i första hand gäller prövning av miljöfarlig verksamhet. Regler om tillstånd
för vattenverksamheter finns i 11 kap. miljöbalken och regler om anmälningsplikt
för dessa i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
Det är myndigheter och kommuner som i sitt arbete med exempelvis prövning av
tillstånd respektive anmälan ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, vilket följer
av 5 kap. 3 § miljöbalken. Bestämmelsens funktion är att ange miljökvalitetsnormernas direkta adressater, dvs. att myndigheter och kommuner ska beakta normer
och i sitt arbete, inom sina ramar, ansvara för att normerna kan följas.72
Syftet med bestämmelsen kan därmed beskrivas som att den anger vad man kan
kalla miljökvalitetsnormernas bindande karaktär, dvs. slår fast att bl.a. prövningsmyndigheterna har ett direkt ansvar för att miljökvalitetsnormer följs. Däremot kan
den inte sägas styra myndigheten eller kommunen vid varje enskild bedömning på
så sätt, att de vid varje enskilt beslut måste säkerställa att normerna följs. Det
prövningsmyndigheten ska göra är att använda reglerna som gäller vid enskilda
prövningar, t.ex. de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Den närmare
bedömningen av kravnivå i varje enskilt fall avgörs bl.a. vid en avvägning enligt 2
kap. 7 § miljöbalken. Åtgärdsprogram har en vägledande funktion vid kravställandet. Se mer i avsnitt 3.4 och 3.5 ovan.

71

Fr.o.m. den 2 maj 2011 slås miljödomstolarna och fastighetsdomstolarna ihop och kallas mark- och
miljödomstolar, se prop. 2009/10:215 om Mark- och miljödomstolar s. 102 ff. och Lag 2010:921 om
mark- och miljödomstolar.

72

Prop. 2009/10:184 s. 38 f. och SOU 2005:59 s. 134.
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Som en allmän bakgrund till detta kan det konstateras att det i flera delar har varit
oklart hur de äldre centrala bestämmelserna om miljökvalitetsnormer ska tolkas
och tillämpas, särskilt i förhållande till diffus miljöpåverkan. Det har t.ex. hävdats
att reglerna som de tidigare var formulerade kunde slå hårt och blint mot t.ex. enskilda verksamheter som bidrar med ”den sista droppen” och att det varit omöjligt
för tillämpande myndigheter att ”säkerställa” att miljökvalitetsnormer uppfylls i
varje enskilt fall. Redan 2005 föreslog Miljöbalkskommittén vissa förändringar i
regelverket för att komma till rätta med vissa av de oklarheter som har funnits. Den
lydelse som bl.a. 2 kap. 7 § och 5 kap. 3 § miljöbalken har sedan den 1 september
2010 baseras i huvudsak på dessa förslag till förändringar.
Miljökvalitetsnormerna ger inga handlingsregler i sig, varför man kan säga att
normerna i sig endast har en indirekt effekt. Miljökvalitetsnormerna kan få faktisk
effekt för enskilda verksamhetsutövare genom bl.a. tillämpning av reglerna om
individuell prövning t.ex. av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
En annan central praktisk effekt av normerna är att de utgör en måttstock för vilket
underlag som behöver finnas tillgängligt i t.ex. prövningsärenden. På så vis kan
man betrakta normerna som en precisering av vissa miljöaspekter som behöver
beaktas när man t.ex. bedömer om och på vilka villkor en verksamhet eller åtgärd
ska få bedrivas eller vidtas.
Tanken är att den traditionella miljöprövningen och ett arbetssätt mer präglat av ett
helhetsperspektiv för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ska tillämpas parallellt och komplettera varandra. Avsikten med de nya reglerna om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram är att tydliggöra detta förhållande.73
Miljökvalitetsnormen är ett viktigt verktyg för att komma till rätta med situationer
där många olika källor bidrar till en oacceptabel situation och där kraven måste
fördelas mellan många. När en miljökvalitetsnorm inte följs behövs ett helhetsperspektiv, som inbegriper de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta. Det behövs då t.ex. analyser kring påverkanskällor, konsekvenser för miljön och
samhället, bördefördelningar mellan olika källor och styrmedel.
3.7.1
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet
I ett område som redan är belastat av luftföroreningar är det viktigt att prövningsmyndigheten får reda på om verksamheten som är föremål för prövning bidrar till
belastningen och därmed ökar risken för överskridande av normerna.
En viktig del i sökandens ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet är därför
att i miljökonsekvensbeskrivningen redovisa dels vilka utsläpp som själva verk73

SOU 2005:59 s. 57 f. och prop. 2009/10:184 s. 36.
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samheten kommer att medföra, dels vilka transporter verksamheten genererar och
hur mycket detta påverkar föroreningshalterna i såväl den omedelbara närheten
som ett vidare område inom kommunen. Dessutom ska i miljökonsekvensbeskrivningen ingå en beskrivning av de åtgärder som planeras för att verksamheten inte
ska medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs. Vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla framgår av 6 kap. 7 § 2. miljöbalken.
Prövningsmyndigheten måste inför prövningen klarlägga kunskapsläget vad gäller
vilka normer som riskerar att inte följas, eller vilka normer som redan inte följs
samt vilka områden som omfattas. Om det finns ett fastställt åtgärdsprogram som
omfattar det aktuella området så bör prövningsmyndigheten redan ha denna kunskap. Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska varje myndighet som ska tillämpa balken
bl.a. se till att sådana beslutade åtgärdsprogram som avses i 5 kap. och som har
betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet.
3.7.1.1

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLSTÅND

Oavsett om det är fråga om en ny verksamhet eller en utökning av en befintlig
verksamhet, kan tillstånd till den sökta verksamheten beviljas endast om verksamheten regleras så att man vidtar de försiktighetsmått som krävs enligt de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. och den s.k. avvägningsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.
Enligt bestämmelsens lydelse sedan den 1 september 2010 ska miljökvalitetsnormerna ha olika rättsverkan beroende på om de är gränsvärdesnormer eller andra
normer. Möjligheten att ställa längre gående krav för att följa en miljökvalitetsnorm genom 2 kap. 7 § andra stycket miljöbalken gäller bara för gränsvärdesnormer. Kraven kan således i dessa fall tillåtas vara mycket långtgående i det enskilda
fallet, om det behövs för att följa en norm. För andra normer gäller enligt bestämmelsens första stycke att kraven i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
ska följas i den utsträckning det inte är orimligt att uppfylla dem.
Avvägningar ska således göras vid den individuella prövningen enligt vad som
närmare utvecklats ovan i avsnitt 3.5.
3.7.1.2

TILLKOMMANDE STÖRNING

Den äldre s.k. stoppregeln i 16 kap. 5 § miljöbalken finns numera i 2 kap. 7 § tredje
stycket. Regeln innehåller vissa undantagsmöjligheter i tre punkter där en ny eller
befintlig verksamhet kan tillåtas trots att den innebär en ökad förorening eller störning i de avseenden som en gränsvärdesnorm avser.
Bestämmelsen innebär ett nytt rättsläge i förhållande till dess äldre motsvarighet,
på så sätt att den utgår från ökade föroreningar eller störningar i stället för om verksamheten är ny eller inte. På så sätt kan man undvika att behöva förhålla sig till
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oklarheter kring vad som är nya respektive ändrade verksamheter.74 Bestämmelsen
är inte tillämplig i omprövningssituationer. Se vidare i avsnitt 3.5.3.
3.7.1.3

PRÖVNING AV FLERA VERKSAMHETER

Två eller flera verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva verksamhet,
får komma överens om åtgärder för att förebygga olägenheter. Villkor enligt 16
kap. 2 § får då omfatta verksamheterna gemensamt. Som förutsättning för detta
gäller att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer ökar eller att fördelar från
hälso- och miljösynpunkt kan uppnås på annat sätt (16 kap. 8 § och 24 kap. 6 §
miljöbalken).
Genom en sådan prövning av flera verksamheter kan fördelningen av de utökade
kraven göras rättvist mellan dem som ska genomföra minskningen av utsläpp så att
normen följs. En sådan fördelning är i första hand lämplig om de samlade utsläppen av ett ämne inom ett område behöver minskas, men det saknar betydelse från
miljösynpunkt var utsläppsminskningen sker.
3.7.1.4

OMPRÖVNING

Ansökan om omprövning får göras hos miljödomstol av bl.a. Naturvårdsverket,
Kammarkollegiet och länsstyrelsen (24 kap. 7 § miljöbalken).
En tillsynsmyndighet ska enligt 26 kap. 1 § miljöbalken säkerställa att miljöbalken
efterlevs av de verksamheter de har tillsynen över. Detta görs bland annat genom
kontroll av de villkor som verksamheterna har. Är villkoren inte tillräckliga ska
myndigheten enligt 26 kap. 2 § andra stycket vidta de åtgärder som behövs, t.ex. ta
upp frågan om att ändra eller upphäva villkor.
Även verksamhetsutövaren kan ta initiativ till omprövning/ändring av bestämmelser och villkor i ett tillstånd (24 kap. 8 § miljöbalken).
Ett av skälen till omprövning av villkor är enligt 24 kap. 5 § första stycket 2 punkten när en miljökvalitetsnorm inte följs. Verksamheten ska i så fall ”med någon
betydelse” medverka till att normen inte följs. Vid behov kan en tillsynsmyndighet
begära in sådana uppgifter som behövs för att kunna initiera ett ärende, 26 kap.
21–22 §§.
Tillsynsmyndighetens uppgift avser villkor i tillståndet. Själva tillståndet som sådant, dvs. tillståndet att bedriva verksamhet kan däremot inte omprövas, utan skyddas av rättskraften enligt 24 kap. 1 § miljöbalken. Det går att upphäva, ändra eller
meddela nya villkor. Verksamhetsutövaren måste kunna fortsätta att bedriva sin
verksamhet utan att den avsevärt försvåras.
74

Prop. 2009/10:184 s. 46 ff. och s 74. Se även SOU 2005:59 s. 151 ff.
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Har villkor fastställts för två eller flera miljöfarliga verksamheter enligt 16 kap. 8 §
miljöbalken och omprövas villkoren för en av verksamheterna, får villkoren för de
övriga verksamheterna omprövas.
3.7.1.5

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

En särskild uppgift för de operativa tillsynsmyndigheterna är att pröva anmälningsärenden. En anmälan görs för att myndigheten i förväg ska kunna bedöma om
verksamheten eller åtgärden uppfyller bestämmelserna i miljöbalken och dess förordningar. Se mer i Naturvårdsverkets handbok 2003:5 Tillståndsprövning och
anmälan avseende miljöfarlig verksamhet.
Om verksamheten bedöms påverka förutsättningarna att följa en miljökvalitetsnorm för luft som överträtts eller riskerar att överträdas så ska detta beaktas vid
kravställandet enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Högre krav kan därvid ställas när det
gäller gränsvärdesnormer än målsättningsnormer, vilket utvecklas närmare i avsnitt
3.5.1–3.5.3. Det är i första hand verksamhetsutövaren som ska kunna visa i vilken
grad verksamheten kommer att påverka förutsättningarna att följa berörda miljökvalitetsnormer. De ytterligare krav som kan ställas enligt 2 kap. 7 § andra stycket
på verksamheten ska fastställas med stöd av åtgärdsprogram om sådant finns (se
vidare i avsnitt 3.5.2). Till verksamheten hör även transporter i närområdet till och
från verksamheten.75
Handläggningen. Generellt gäller att verksamheten inte får medföra en försämring
av miljötillståndet i det område där miljökvalitetsnormer överträtts eller bedöms
komma att överträdas (5 kap. 3 § miljöbalken). Vilka krav som kan ställas i det
enskilda fallet avgörs bl.a. efter en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, där
olika krav kan ställas beroende på om det är fråga om en gränsvärdes- eller målsättningsnorm. Se vidare om detta i avsnitt 3.5.
Anmälan ska besvaras av myndigheten med en underrättelse eller ett beslut. Om en
miljökvalitetsnorm för luft överträds eller bedöms komma att överträdas framgår
lämpligen av svaret hur myndigheten har bedömt verksamhetens påverkan på förutsättningarna att uppfylla miljökvalitetsnormen samt vilka försiktighetsmått som
verksamhetsutövaren ska vidta.
Tillståndsplikt. Av 9 kap. 6 § miljöbalken framgår att regeringen får föreskriva att
det är förbjudet att utan tillstånd eller anmälan bedriva vissa miljöfarliga verksamheter. Vidare framgår av paragrafen att även om tillståndsplikt inte har föreskrivits
för en verksamhet, får tillsynsmyndigheten i enskilda fall förelägga en verksamhetsutövare att söka tillstånd, om den avsedda verksamheten medför risk för bety-

75

Jfr rättsfallet MÖD 2007:5.
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dande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller
miljön.
Om en verksamhetsutövare har förelagts att ansöka om tillstånd behöver ingen
anmälan göras. Detsamma gäller för s.k. frivilligt tillstånd. Ett sådant föreläggande
kan avse såväl planerad som pågående verksamhet.
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4

Åtgärdsprogram

Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken ska ett förslag till åtgärdsprogram upprättas om det
behövs för att en miljökvalitetsnorm ska kunna följas. När åtgärdsprogram tas fram
är samverkansprocessen mellan berörda viktig. När en kommun eller länsstyrelse
fattar beslut om åtgärdsprogrammet ska de göra det i de delar där det råder samsyn
med den kommun eller myndighet som ska genomföra åtgärden eller styrmedlet.
För de åtgärder eller styrmedel där samsyn inte råder får dessa delar enligt
35-36 §§ luftkvalitetsförordningen (LKF) överlämnas till regeringens prövning.
Åtgärdsprogram ska enligt 5 kap. 6 § miljöbalken omprövas vid behov, dock minst
vart sjätte år.
Fokus i detta kapitel ligger på åtgärdsprogram för partiklar (PM10) och kvävedioxid, men vägledningen kan även användas för åtgärdsprogram som syftar till att
följa andra miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Att följa miljökvalitetsnormerna
för partiklar (PM10) och kvävedioxid har visat sig vara betydligt svårare än vad som
bedömdes då miljökvalitetsnormerna infördes. Dessa båda miljökvalitetsnormer är
av gränsvärdeskaraktär vilka enligt 5 kap. 2 § första stycket punkten 1 miljöbalken
ska följas efter en viss angiven tidpunkt.
Nedan redovisas övergripande de olika stegen vid framtagande av åtgärdsprogram.
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4.1

Övergripande om åtgärdsprogram

4.1.1
Syfte
Åtgärdsprogrammen är övergripande planeringsinstrument som ska ligga till grund
för myndigheters och kommuners vidare överväganden och handlande vid tillämpningen av de olika styrmedel som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna.76
Åtgärdsprogram fyller en funktion om flera olika källor är orsaken till att miljökvalitetsnormer inte följs eller om olika styrmedel och åtgärder behöver övervägas.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att samordna och redovisa kostnadseffektiva och
de i övrigt mest lämpade åtgärderna och styrmedlen. Genom sitt breda tillämpningsområde kan åtgärdsprogrammen träffa alla myndigheter och kommuner som
kan påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. Rätt tillämpade leder de
till effekter som innebär att ett antal samhällsaktörer bidrar till att normerna följs77.
Via samverkan mellan berörda kommuner och myndigheter fördelas ansvaret för
genomförandet av åtgärderna. Det är kommuner och myndigheter som enligt 5 kap.
8 § miljöbalken inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder eller styrmedel
som läggs fast i ett åtgärdsprogram.
Ett åtgärdsprogram kan även ge ett utrymme för ändrad eller nytillkommande verksamhet. För dem som driver eller ämnar driva verksamheter eller vidta åtgärder
som kan behöva tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens kan det därför
vara viktigt att åtgärdsprogram tas fram. Om ett åtgärdsprogram tar hänsyn till och
kompenserar de störningar som ett projekt medför ska det kunna tillåtas78, se 2 kap.
7 § tredje stycket miljöbalken och avsnitt 3.5.2.
Åtgärdsprogrammet syftar till att aktuella miljökvalitetsnormer följs inom det geografiska område där överskridanden sker. Om angiven tid, då miljökvalitetsnormen
senast skulle följas, har passerat bör ambitionsnivån i åtgärdsprogrammet vara att
miljökvalitetsnormen följs snarast79. I praktiken kan detta innebära innevarande
eller nästföljande år räknat från tiden för fastställelsen.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att de åtgärder och styrmedel vidtas som bäst
leder till att miljökvalitetsnormerna följs på de platser där normerna inte följs eller
riskerar att inte följas. Ambitionsnivån i programmet bör dock vara sådan att en
viss säkerhetsmarginal skapas mellan förväntad halt efter genomförda åtgärder och

76
77
78

Prop. 2009/10:184 s. 52.
Prop. 2009/10:184 s. 52.
Prop. 2009/10:184 s. 47.

79

I dir 2008/50/EG artikel 23 framhålls att i luftkvalitetsplanerna ska det föreskrivas lämpliga åtgärder
så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt.
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normens nivå. Detta med anledning av att osäkerheter finns för framtida halter och
åtgärders effekter.
Åtgärdsprogrammets syfte är inte att nå god luftkvalitet i ett långsiktigt hållbart
samhälle, utan att följa miljökvalitetsnormerna. Normernas nivåer anger lägsta
godtagbara miljökvalitet. Att nå god luftkvalitet är en uppgift för andra samhälleliga processer och styrmedel inom och utanför miljöbalken. Detta exempelvis genom
det internationella luftvårdsarbetet och arbetet på olika nivåer i Sverige med att nå
de nationella miljömålen. Om ambitionsnivån med åtgärdsprogrammet är att skapa
god luftkvalitet i berört område kan åtgärdsprogrammets omfattning bli övermäktig.
4.1.2
Vem tar fram åtgärdsprogram?
Om det visar sig vid kontrollen att en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar
att överskridas ska kommunen enligt luftkvalitetsförordningen omedelbart underrätta Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Naturvårdsverket utreder därefter
behovet av åtgärdsprogram. Om behov av åtgärdsprogram bedöms finnas rapporteras det som huvudregel till länsstyrelsen. Därefter avgör länsstyrelsen om det är
kommunen/kommuner eller länsstyrelsen som ska ta fram ett förslag till åtgärdsprogram. Se vidare avsnitt 9.2 om underrättelse.
4.1.3
Vad ska ett åtgärdsprogram innehålla?
Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka
möjligheten att följa miljökvalitetsnormer.
Ett åtgärdsprogram för utomhusluft ska enligt 5 kap. 6 § miljöbalken och 33 § LKF
bl.a. innehålla följande:
1) Uppgifter om den eller de miljökvalitetsnormer som ska följas.
2) De åtgärder som angivna myndigheter och kommuner behöver vidta.
3) Tidpunkt då åtgärderna behöver vara genomförda.
4) Hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika källor och hur krav på
förbättringar ska fördelas mellan olika åtgärder, enligt 2 ovan.
5) Den förbättring som de enskilda åtgärderna var och en bedöms medföra
och hur de sammantaget bidrar till att normen följs (enbart gränsvärdesnormer).
6) Analys av programmets konsekvenser från enskild och allmän synpunkt.
7) Hur åtgärderna är avsedda att finansieras.
8) Underlag om bl.a. källor, halter, redan vidtagna åtgärder m.m. (se vidare
33 § LKF).
Den som upprättar ett förslag till åtgärdsprogram ska även enligt 5 kap. 4 §
miljöbalken göra en särskild sammanställning över det samråd som skett och
redovisa de synpunkter som framkommit och hur hänsyn tas till dem. Sammanställningen ska fogas till de övriga handlingarna i ärendet.
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Alla åtgärdsprogram ska behovsbedömas, dvs. man ska avgöra om en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken krävs (se vidare avsnitt 4.2.5).
4.1.4
Hur styr ett åtgärdsprogram?
Enligt 6 kap. 19 § miljöbalken ska varje myndighet som ska tillämpa miljöbalken
se till att sådana beslutade åtgärdsprogram som avses i 5 kap. och som har betydelse för prövningen finns tillgängliga i målet eller ärendet. Detta gäller exempelvis
vid tillsyn, prövningar och vid meddelanden av föreskrifter med stöd av miljöbalken. Åtgärdsprogrammen redovisar geografiska områden där normer inte följs eller
riskerar att inte följas, vilka de betydande källorna är och inom vilka områden det
är viktigt att begränsa utsläppen så att normerna kan följas. Att ha åtgärdsprogram
som underlag är även relevant för de myndigheter som tillämpar annan lagstiftning
som har koppling till miljöbalken, t.ex. väglagen och plan- och bygglagen eller
annan lagstiftning som påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna.
Tillsynsmyndigheten ska enligt 26 kap. 1 § andra stycket miljöbalken kontrollera
efterlevnaden av bl.a. beslut som meddelats med stöd av balken. Fastställda åtgärdsprogram är beslut enligt miljöbalken och de kan innehålla åtgärder som
kommuner och myndigheter behöver vidta såsom verksamhetsutövare, se vidare
avsnitt 3.6 angående tillsyn.
Åtgärdsprogrammen har även en formell roll och ger underlag för prioriteringar för
myndigheter vid tillsyn, prövning m.m. samt vid avvägningen enligt 2 kap. 7 §
miljöbalken. Se vidare avsnitt 3.5.
Enligt 5 kap. 8 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts
enligt 5 kap. 5 § miljöbalken.
I förarbetena till 5 kap. 8 § miljöbalken framhålls att innebörden ”är i hög grad
beroende av hur åtgärdsprogrammet utformas i enskilda delar. Bestämmelsen som
sådan innebär att myndigheter och kommuner, inom sina respektive kompetensområden, ska vidta de åtgärder som behövs enligt programmet”. Vidare anges att ”de
som bedriver den miljöstörande verksamheten svarar sedan för genomförandet av
de praktiska åtgärderna i enlighet med myndigheters och kommuners anvisningar i
t.ex. förelägganden och tillståndsbeslut. Om en kommun faktiskt ansvarar för en
verksamhet, blir det kommunen som får genomföra de praktiska åtgärderna”. Det
anges att åtgärder som blir följden av åtgärdsprogrammet alltid måste bedömas
enligt de materiella reglerna, såsom de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Vad
gäller fysisk planering anges: ”I förhållande till kommunal planläggning innebär
bestämmelsen att ett åtgärdsprogram inte direkt kan tvinga fram antagande, ändring

71

NATURVÅRDSVERKET
Handbok 2011:1 Utgåva 1
Luftguiden

eller upphävande av en plan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Ett åtgärdsprogram kan däremot föranleda en kommun att ta initiativ till en planändring”.80
En frågeställning som belysts i en utredning81 är hur åtgärdsprogram förhåller sig
till regeringsformen. I utredningen behandlas huruvida alltför preciserade och detaljerade åtgärder i ett åtgärdsprogram riskerar att strida mot bestämmelserna i 11
kap. 7 § regeringsformen. Avgörande är hur man ser på åtgärdsprogrammets rättsliga karaktär. Bestämmelsen i regeringsformen innebär att ingen myndighet får
bestämma hur förvaltningsmyndighet i särskilt fall ska besluta i ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning av
lag.82
Denna frågeställning om åtgärdsprogrammets rättsliga karaktär är dock inte lika
relevant i kommande åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för utomhusluft,
som fastställs av kommun eller länsstyrelse. I dessa åtgärdsprogram ska endast
åtgärder och styrmedel ingå där samsyn om genomförande finns mellan beslutande
instans och de kommuner eller myndigheter som ska vidta åtgärderna eller styrmedlen. Således ska bara åtgärder och styrmedel vara med i programmet där samsyn råder och då blir frågan om programmets juridiskt styrande verkan av mindre
intresse. Om samsyn inte råder om en föreslagen åtgärd får programmet i dessa
delar enligt 35-36 §§ LKF överlämnas till regeringens prövning.

4.2

Framtagande av åtgärdsprogram

4.2.1
Start av arbetet med åtgärdsprogram
Den som har i uppgift att utarbeta ett förslag till åtgärdsprogram bjuder lämpligen i
ett tidigt skede in berörda myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare samt representanter från berörda intresseorganisationer att delta i det kommande arbetet.
Detta för att skapa samsyn om överskridandets omfattning, orsakerna till de höga
halterna samt för att öka förutsättningarna för att nå samsyn, hos berörda i kommuner och myndigheter, om vilka åtgärder som senare kan behöva genomföras. Att få
ett aktivt deltagande i arbetet från olika representanter fyller alltså flera syften och
kan även ses som en tidig del i den senare formaliserade processen med samråd83.

80

Prop. 2003/4:2. s. 24.

81

Utredning av Ulla Björkman vid Uppsala Universitet om åtgärdsprograms styrande effekt med hänsyn
till regeringsformen.

82
83

Se en närmare rättslig analys av detta i Ulla Björkmans rapport s. 20 med hänvisningar.
5 kap. 4 § miljöbalken.
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Nedan redovisas de övergripande momenten vid framtagande av ett förslag till
åtgärdsprogram:

Organisatoriskt kan arbetet läggas upp i t.ex. styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp. Erfarenheter från arbete med åtgärdsprogram bör inhämtas från de kommuner och länsstyrelser som arbetar eller har arbetat med åtgärdsprogram.
Åtgärder i ett åtgärdsprogram ska enligt 34 § LKF om det är lämpligt samordnas
med åtgärdsprogram för andra miljökvalitetsnormer och med program som framtagits eller framtas i enlighet med förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak.
Beröringspunkter kan bl.a. finnas med åtgärdsprogram för andra luftnormer eller
för luftnormer i andra regioner samt åtgärdsprogram för omgivningsbuller84. Bedömningen om huruvida samordningsvinster kan göras mellan olika typer av åtgärdsprogram bör göras i ett tidigt skede av arbetet.
Naturvårdsverkets tolkning av åtgärdsprogram är att ”åtgärderna” i programmet
kan vara både åtgärder och styrmedel.

84

Förordning 2004:675 om omgivningsbuller.
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Åtgärd – Styrmedel
För att förtydliga arbetet med åtgärdsprogram är det lämpligt att skilja på åtgärder och
styrmedel. Ordet åtgärd betyder generellt något som görs. Exempel i dessa sammanhang är att man byter till dubbfria vinterdäck på sin bil eller att väghållaren utför dammbindningsåtgärder på en gata. Styrmedel är olika ”verktyg” som kan användas för att
åtgärder ska genomföras. Exempel på styrmedel för att få bilister att byta däck kan
vara information, lagstiftning om förbud eller ekonomiska incitament såsom ökad skatt
på dubbdäck. Valet av styrmedel, om syftet är att fler ska byta till dubbfria vinterdäck,
har stor betydelse för utfallet och kan ge vitt skilda konsekvenser i övrigt. Flertalet ”åtgärder” i de åtgärdsprogram som tagits fram är styrmedel. Vanligtvis används ordet åtgärd även då en kommun eller myndighet inför ett styrmedel.

4.2.2

Inventeringsfasen

4.2.2.1

ÖVERSKRIDANDETS OMFATTNING (33 § LKF, PUNKT 1–2)

I ett initialt skede ska en kartläggning av halterna påbörjas för att fastställa omfattningen av ett överskridande. Detta kan vara en utökning av den kontroll och kartläggning som redan utförts, inför underrättelsen enligt 30 § LKF.
Kartläggningen av halterna bör åtminstone redovisa de områden där överträdelser
bedöms ske samt de områden där halterna bedöms ligga strax under normens nivå
inom det område som åtgärdsprogrammet omfattar, t.ex. en eller flera kommuner.
Kartläggningen kan utöver kontinuerliga mätningar grundas på modellberäkningar
och/eller indikativa mätningar i kombination med objektiva skattningar. Om underlag finns över tidigare uppmätta värden i aktuellt område bör de redovisas. Vidare
bör det bedömas om trender för halterna över tiden kan utläsas.
Områden (t.ex. vägområden) med halter som överskrider normens nivåer, respektive bedöms ligga strax under normernas nivåer markeras lämpligen på en karta.
Det är lämpligt att antalet människor som berörs av halter över normen redovisas85.
Exempelvis antalet boende samt antalet gående/cyklande per dygn i det område där
överträdelse av normerna bedöms ske. På kartan bör även skyddsvärda objekt, i
områden med höga halter, markeras ut och beskrivas. För normer som är till skydd
för människors hälsa kan de utgöras av daghem, skolor, vårdinrättningar och liknande.
Det ska även anges om särskilda väderleksförhållanden påverkar halterna, exempelvis om inversion eller stabil skiktning är vanligt förekommande. Lämpligen
redovisas även de topografiska förutsättningarna som påverkar luftomblandningen
och därmed halterna.

85

Direktiv 2008/50/EG, bilaga XV.
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4.2.2.2

ORSAKERNA TILL ATT NORMEN INTE FÖLJS (33 § LKF, PUNKT 3–5)

I de områden där normerna inte följs ska det anges vilka de viktigaste källorna till
överskridandet är. Såväl de lokala källorna (exempelvis i vägmiljön), de viktigaste
källorna i tätorten samt inverkan av de regionala bakgrundshalterna bör beskrivas.
De platser där det visat sig vara svårast att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid är längs med vägar. Då det visat sig vara svårast att klara normernas värden för dygn och timmar är det lämpligt att i första hand beskriva källbidragen från de olika källorna under dagar med höga halter, t.ex. bidragen under
de dygn då halterna överskrider normens värden. De olika källornas bidrag till
årsmedelvärdet på kritiska platser kan även redovisas.
Källor som kan vara relevanta att ta med vad gäller partiklar (PM10) är exempelvis:
• Utsläpp i gatumiljön: Bilars dubbdäck (inklusive resuspension), sandning,
bromsbelägg, avgaser från tunga respektive lätta fordon.
• Utsläpp i tätorten som bidrar till den urbana bakgrundshalten, exempelvis
trafik, arbetsmaskiner, vedeldning och andra former av förbränningsanläggningar.
• Den regionala bakgrundshalten.
Källor som kan vara relevanta att ta med vad gäller kvävedioxid är exempelvis:
• Utsläpp i gatumiljön från olika fordonskategorier (lastbilar, bussar och
lätta fordon ev. indelat i åldersgrupper eller emissionskravnivåer).
• Utsläpp i tätorten som bidrar till bakgrundshalten från trafik, arbetsmaskiner, olika former av förbränningsanläggningar, sjöfart m.m.
• Den regionala bakgrundshalten.
4.2.2.3

GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE ÅTGÄRDER (33 § LKF PUNKT 6–7)

En beskrivning ska ske av de åtgärder och styrmedel som redan genomförts och
som under senare år bedöms ha haft effekt på halterna i de områden normerna inte
följs eller riskerar att inte följas. Det kan vara frågan om såväl lokala, regionala och
nationella åtgärder. Fokus i redovisningen bör ligga på lokala och regionala åtgärder. Exempel på lokala och regionala åtgärder kan vara trafikomläggningar, införande av ändrade parkeringsregler, främjande av renare fordon, och med avseende
på partiklar (PM10), informationsinsatser kring dubbdäck samt ändrade rutiner för
sandning och saltning av vägar. Vidare ska åtgärder redovisas som beslutats innan
åtgärdsprogrammet fastställts och som bedöms komma att påverka halterna inom
det kritiska området. Detta gäller både åtgärder som underlättat och motverkat
förutsättningarna att följa berörda normer på kritiska platser.
En beskrivning ska göras över hur halterna beräknas eller bedöms påverkas av
genomförda och redan beslutade åtgärder, lämpligen inom en tidshorisont på 2
respektive 5 år framåt i tiden, ett nollalternativ. En central fråga är om och i vilken
grad miljökvalitetsnormerna bedöms överträdas framöver. Slutsatserna från denna
bedömning påverkar omfattningen av det åtgärdsprogram som ska tas fram.
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4.2.2.4
DOKUMENTATION AV INVENTERINGEN OCH FÖRANKRING (33 §
LKF, PUNKT 8)

Mät- och beräkningsunderlag samt utredningar och rapporter som kompletterar och
stödjer inventeringen av överskridandets omfattning samt bedömningen av effekterna av genomförda och pågående åtgärder ska redovisas.
Då omfattningen av inventeringsarbetet ovan kommer att styras av de resurser som
kan avsättas är det viktigt att dra erfarenheter från tidigare liknande arbeten i regionen eller i andra område där åtgärdsprogram tagits fram.
Efter det första inventeringsskedet kan det vara lämpligt att ha ett möte i referensgrupp eller på annat sätt inhämta andra berördas syn på inventeringen (kommuner,
myndigheter, verksamhetsutövare och intresseorganisationer). Genom att ha en
gemensam syn på överskridandets omfattning, orsakerna och effekterna av genomförda åtgärder skapas förutsättningar för att få en gemensam syn på det kommande
åtgärdsbehovet.
4.2.3
Identifiering av tänkbara åtgärder – en bruttolista
Det är lämpligt att göra en bruttolista över de styrmedel och åtgärder som kan
främja att aktuell miljökvalitetsnorm följs. Ett åtgärdsprogram får enligt 5 kap. 6 §
miljöbalken omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten
att följa miljökvalitetsnormer.
Styrmedlen kan vara såväl ekonomiska, administrativa som informativa med syfte
att ökad hänsyn tas i verksamheter samt att människors beteende förändras. Åtgärder kan även omfatta vad kommuner och myndigheter behöver göra som verksamhetsutövare, t.ex. som väghållare eller ansvarig för kollektivtrafik. Den tidigare
inventeringen av utsläppskällorna bör vara en utgångspunkt för urvalet. Det kan
vara lämpligt att överväga tänkbara åtgärder och styrmedel på såväl lokal, regional,
och nationell nivå. Om åtgärdsbehovet bedöms vara stort bör inte åtgärder utelämnas även om de är kostnadskrävande eller kommer i konflikt med andra samhälleliga mål. Däremot är det viktigt att detta beskrivs inför ett kommande urval av de
mest lämpade åtgärderna. Det har visat sig att om överträdelsens omfattning är stor,
kommer flertalet av de åtgärder och styrmedel som behöver vidtas för att snabbt få
ner halterna, påtagligt påverka andra samhälleliga mål.
I rutan nedan redovisas övergripande åtgärdsområden vid höga halter av kvävedioxid och/eller partiklar i gatumiljö, se vidare bilaga 4 a.
Övergripande åtgärdsområden
För att snabbt få ner halterna av kvävedioxid (NO2) i t.ex. gatumiljö krävs olika åtgärder
och styrmedel som på ett eller annat sätt
1)

snabbt minskar vägtrafiken eller

2)

det genomsnittliga fordonets emissioner av kväveoxider (både NO och NO2).
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Vad gäller partiklar är de centrala åtgärdsområdena fler och de går ut på att
1)

minska bildandet av slitagepartiklar,

2)

binda eller ta bort slitagepartikar i vägmiljön,

3)

snabbt minska trafiken eller

4) snabbt minska det genomsnittliga fordonets avgasemissioner av partiklar (denna
sista punkt har mindre betydelse för PM10-halterna, men är sannolikt betydelsefull för
hälsoeffekterna).

Därutöver kan för vissa områden exempelvis sjöfart, industrier, arbetsmaskiner och
vedeldning ha betydelse för förhöjda halter både lokalt och för den urbana bakgrundshalten.
Även mer långsiktiga åtgärder kan ingå i åtgärdsprogram. Dessa åtgärder och styrmedel kan i normalfallet inte väntas ge några påtagliga effekter på kritiska gatunät inom
några år men kan öka acceptansen för kortsiktiga åtgärder och kan ge minskningar av
halterna på längre sikt (5–20 år).

Till hjälp att identifiera åtgärder och styrmedel kan underlagsmaterial från tidigare
arbeten användas. Exempel på material som kan vara till hjälp är bl.a.:
• underlag från miljömålsarbeten,
• åtgärdsprogram för andra områden och/eller föroreningar,
• rapporter från berörda myndigheter, institut, universitet, eller
• lokala och regionala åtgärder som diskuterats, planerats eller som redan
har utförts för att förbättra luftkvaliteten.
När genomgång görs av vilka åtgärder och styrmedel som kan bli aktuella är det
även viktigt att reflektera över hur och av vem de ska genomföras. En förändring
kan erhållas exempelvis genom att kommun eller myndighet agerar genom miljöbalken (tillsyn, prövning, föreskrifter), via information och projekt som får allmänhet eller trafikanter att ändra beteende, agera genom annan lagstiftning än miljöbalken eller som verksamhetsutövare (upphandling, väghållning), via kommunala
eller statliga bolag (kollektivtrafik, parkeringsbolag, hamnverksamhet m.m.) eller
om regeländringar behövs (t.ex. kring miljözon, skatter m.m.).
Åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram ska omfatta de åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta. Kommuner och myndigheter förfogar över styrmedel i olika former men de ansvarar
i många fall för eller driver en verksamhet (verksamhetsutövare) eller vidtar åtgärder
som kan påverka förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormer. Vissa styrmedel eller
åtgärder ansvarar en myndighet för, andra ansvarar en kommun för.

Exempel på myndigheter är: regeringen, centrala verk såsom exempelvis Trafikverket,
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Boverket, Naturvårdsverket. Länsstyrelsen är ett
exempel på en regional myndighet. Lokala myndigheter är exempelvis Miljönämnden,
Gatunämnden, Stadsbyggnadsnämnden.
Kommunen (kommunfullmäktige) är i sig ingen myndighet utan en folkförsamling (primärkommun). Även landstinget är en kommun (sekundärkommun).
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För att begränsa trafikens emissioner finns i många fall de verkningsfullaste styrmedlen utanför miljöbalkens tillämpningsområde. Såväl trafiklagstiftningen (t.ex.
Trafikförordningen) som lagstiftning som styr skatter och avgifter kan vara mer
kostnadseffektiva i ett samhällsekonomiskt perspektiv. I vissa fall kan lagstiftningen användas direkt, i andra fall krävs modifieringar av lagar eller dessas förordningar.
Även åtgärder som behöver vidtas av kommuner och myndigheter som verksamhetsutövare kan ingå, exempelvis såsom väghållare eller som huvudman för kollektivtrafik, parkeringsbolag eller hamnverksamhet. Genom att agera som verksamhetsutövare finns i många fall åtgärder som kan ge påtaglig effekt för att normer
ska kunna följas, t.ex. olika väghållningsåtgärder för att begränsa bildning och
resuspension av slitagepartiklar.
Åtgärder kan även vara hur planeringen (t.ex. via PBL) i berörd kommun eller
region ska inriktas för att på kort och lång sikt främja ett uppfyllande av aktuell
miljökvalitetsnorm86. En åtgärd kan t.ex. vara att ta upp förhållningssätt till planläggning som kan föranleda högre halter eller fler exponerade av nivåer över normen. Exempel kan vara att ventilationen i gaturum försämras, planläggning för
anläggningar som kan öka utsläppen, t.ex. centrala parkeringsanläggningar, eller
för att begränsa utsläppen, t.ex. främja bostäder/arbetsplatser i lägen med goda
förutsättningar för gång, cykel eller kollektivtrafik. Andra exempel kan vara förhållningssätt till nyinstallation av eldstäder för fastbränsle.
I bilaga 4 a redovisas exempel på åtgärder och styrmedel för att minska luftföroreningshalter i tätorter.
4.2.4
Ett första urval av åtgärder
Inför ett efterföljande urval av de mest lämpade åtgärderna bör genomförbarhet och
konsekvenserna för enskilda och det allmänna bedömas översiktligt för den framtagna ”bruttolistan av åtgärder”. Detta kan ses som ett första steg i den konsekvensanalys som ska ingå i åtgärdsprogrammet enligt 5 kap. 6 § andra stycket
punkten 6 miljöbalken. För att senare kunna motivera det slutliga åtgärdsprogrammets utformning kan det vara lämpligt att dokumentera varför åtgärder väljs bort.
Följande aspekter är relevanta att beräkna eller bedöma för respektive åtgärd:
• Tekniska och administrativa förutsättningar (när kan åtgärden vara
genomförd).
• Förutsättningar att minska halterna på kort sikt (1–2 år) respektive lång
sikt (5–20 år).
• Påverkan på allmänhet och näringsliv (ex. ekonomi, tillgänglighet, hälsa).
86

Prop 1997/98:45, s. 51, del 2, PBL §§. Bl.a. ang. Översiktsplan.
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• Kostnader för införande (både för kommun/myndighet, andra berörda och
samhället i stort).
• Tänkbara intressekonflikter87.
• Påverkan på andra miljömål och samhälleliga mål.
• Vem som ansvarar för genomförandet av åtgärden.
En viktig utgångspunkt vid urvalet av åtgärder och styrmedel är i vilken grad de
kan påverka halterna på kritiska platser och när effekten kan erhållas så att berörda
normer kan följas. Konsekvenser för det allmänna och för enskilda belyses.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att ta fram de mest kostnadseffektiva, och i övrigt mest lämpade åtgärderna, så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det bör
observeras att det, för många av de åtgärder och styrmedel som aktualiseras i åtgärdsprogram, är svårt att bedöma samtliga kostnader och vinster i samhällsekonomiska analyser. Utgångspunkten måste vara att utgå från redan tillgängligt underlag och utföra övergripande uppskattningar, se även avsnitt 4.2.6 och 4.2.6.2
angående Urval av lämpliga åtgärder och Konsekvensanalys.
4.2.5
Krävs miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken?
För att i ett tidigt skede kunna integrera arbetet med miljöbedömning i det kommande arbetet med konsekvensanalysen för de enskilda åtgärderna och det samlade
programmet är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt avgöra om en miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken krävs. En sådan analys brukar benämnas
behovsbedömning. En miljöbedömning är en process som innehåller vissa moment
som ska genomföras, bl.a. hålla samråd och att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning. Det är den myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar åtgärdsprogrammet som ska avgöra om det krävs en miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.
Av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar framgår i 4–6 §§,
att det finns fyra fall då upprättande av ett nytt åtgärdsprogram eller en ändring av
ett befintligt åtgärdsprogram kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varvid
miljöbedömning krävs.
1) Om genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas omfatta en åtgärd
eller verksamhet som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB (Natura
2000-områden).
2) Om åtgärdsprogrammet anger förutsättningar för kommande tillstånd för
verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3
till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
3) Om förutsättningarna är desamma som punkt 2 ovan men det enbart är
fråga om ”mindre ändringar” eller ”små områden på lokal nivå” ska
87

Intressekonflikter och tidsåtgång. En genomgång av åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid (2003). NV rapport 5310.
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4)

kommunen eller myndigheten med stöd av bilaga 4 i förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar avgöra om det är fråga om betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning genomföras. Vid denna bedömning ska samråd ske.
Om åtgärdsprogrammet som upprättas eller ändras anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som ”kan påverka miljön” ska kommunen eller myndigheten med stöd av bilaga 4 i
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar avgöra om det är fråga
om betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning
genomföras. Vid denna bedömning ska samråd ske.

Verksamheter eller åtgärder i 3 § första stycket (1998:905) är sådana som enligt
paragrafen räknas upp i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exempel på verksamheter enligt bilaga 3 till (1998:905) är
anläggningar för bortskaffande av avfall och byggande av hamnar, vägar och järnvägar.
Beträffande uttrycket ”ange förutsättningarna för kommande tillstånd” menas att
planen eller programmet på något sätt begränsar utrymmet för kommande verksamhetstillstånd88.
I Naturvårdsverkets handbok om miljöbedömningar89 går det att läsa mer om miljöbedömning och behovsbedömning med stöd av bilaga 4, samråd etc. enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.
4.2.6
Urval av lämpliga åtgärder till åtgärdsprogrammet
När det utkristalliserats vilka åtgärder och styrmedel som kan bli aktuella för att
kunna följa miljökvalitetsnormerna i närtid, bör de konkretiseras. Det kan bli aktuellt med olika alternativa grupperingar av delvis överlappande åtgärder och styrmedel som var för sig kan medföra att normerna följs. Till de åtgärder och styrmedel som valts ut är det lämpligt att ange och grovt redovisa de uppgifter som ska
redovisas sammantaget för ett kommande åtgärdsprogram enligt 5 kap. miljöbalken
(se lista under avsnitt 4.1.3).
Att välja ut vilka åtgärder som till sist ska ingå i åtgärdsprogrammet är en successiv
process. Antalet åtgärder som behöver föreslås och hur kraftfulla de ska vara styrs
av deras förutsättningar att inom utsatt tid göra så att miljökvalitetsnormen följs.
Om åtgärdsbehovet är stort och/eller om det är kort tid kvar till dess normen ska
följas kommer sannolikt åtgärderna i konflikt med andra samhällsintressen och kan
även påverka allmänheten och verksamhetsutövare i betydande omfattning. Detta
88

Prop. 2003/04:116, s. 37.

89

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program, 2009:1. Naturvårdsverket
2009. Finns att beställa eller ladda ner gratis som pdf från Naturvårdsverkets webbokhandel.

80

NATURVÅRDSVERKET
Handbok 2011:1 Utgåva 1
Luftguiden

kan exempelvis gälla om normen för kvävedioxid snarast ska följas i vissa tätorter.
Det är därför viktigt att konsekvenserna av de enskilda åtgärderna i förslaget beskrivs så grundligt som tidsplanen och tillgängliga resurser medger.
Centralt för processen vid urvalet av de lämpligaste åtgärderna är att de som kommer att beröras hålls informerade och i möjligaste mån inbjuds i processen. Detta
för att ta tillvara kompetens inom området, ge berörda inblick i processen samt för
att informera och skapa acceptans för åtgärdsbehovet. Intressekonflikter till följd
av olika åtgärder bör uppmärksammas. Intressekonflikterna kan finnas mellan olika
samhälleliga mål och mellan olika aktörer. Genom att identifiera och analysera
intressekonflikter i ett tidigt skede, skapas förutsättningar att välja bort vissa åtgärder eller skapa acceptans för åtgärden genom att t.ex. vidta kompenserande åtgärder.
Därutöver är en förutsättning för att kommun eller länsstyrelse ska kunna besluta
om åtgärderna/styrmedlen att beslutande instans är överens om åtgärden eller styrmedlet med den kommun eller myndighet som ska genomföra den. Om samsyn
inte råder får de delar där samsyn inte råder lyftas till regeringens prövning, enligt
36 § LKF. Detta är speciellt viktigt för de åtgärder/styrmedel som bedöms ha betydande inverkan på förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormen.
Ett centralt underlag vid urvalet av åtgärder och styrmedel är den källinventering
som gjorts, se avsnitt 4.2.2.2. Det ska i åtgärdsprogrammet enligt 5 kap. 6 § miljöbalken anges hur krav på förbättringar ska fördelas mellan de olika källorna till
överskridandet. Det är då bra att utgå från den källfördelning som gäller vid de
tillfällen som gäller då den mest kritiska nivån för normen överskrids. För partiklar
(PM10) och kvävedioxid är det vanligen normernas värde för dygn som är mest
kritiskt att följa. Det bör observeras att källfördelningen generellt skiljer sig under
de dygn då halterna ligger över normens nivå jämfört med ett medeldygn under
året. Ofta svarar källorna i närmiljön (t.ex. på gatan) för en större andel av halterna
under dagar med höga halter än under dagar med normala halter. Exempel kan vara
då luftomblandningen är låg och/eller då ozonhalterna är höga (NO2) eller då vägbanorna är torra på vårvintern (PM10), se vidare bilaga 4 a.
I de fall en kommun eller myndighet själv inte är ansvarig för den verksamhet som
behöver åtgärdas, kan i flertalet fall olika styrmedel för genomförande väljas, t.ex.
om biltrafiken ska minska genom att t.ex. fler i sitt resande ska välja cykel eller
kollektivtrafik. Det är viktigt att analysera olika tillvägagångssätt och styrmedel.
Om mindre trafik på en gata ska uppnås, kan olika styrmedel vidtas, t.ex. riktad
information, signalregleringar, förbättrad kollektivtrafik, begränsning av körfält,
trängselskatt, intensifierad tillsyn enligt miljöbalken, generella föreskrifter via
miljöbalken eller annan relevant lagstiftning. Beroende på genomförandestrategi
blir effekterna på halterna och de samhälleliga konsekvenserna olika.
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En utgångspunkt vid val av styrmedel eller åtgärd är att notera vem som har ansvar
och rådighet att genomföra dem. Frågor som behöver ställas är t.ex. vem ansvarar
och genomför informationsinsatser riktad till allmänhet eller vissa nyckelaktörer,
vem ansvarar för väghållningen, kan tillsyn eller föreskrifter enligt miljöbalken
vara en framkomlig väg, vem ansvarar för transportverksamhet (exempelvis kollektivtrafiken), vem kan reglera trafiken på berört gatunät, vem kan meddela föreskrifter enligt trafiklagstiftningen, vem förfogar över planering eller investeringar i
infrastruktur, behövs ändringar i regelverk och vem ansvarar för det osv.
En hög konkretiseringsgrad är viktigt både för att underlätta genomförandet och för
att åtgärdens effekter på halterna och övriga konsekvenser ska kunna bedömas.
För de enskilda åtgärderna och styrmedlen som väljs ut behöver följande redovisas
(så att underlag erhålls inför det samlade programmet, enligt 5 kap. 6 § miljöbalken):
• Vilken kommun eller myndighet som behöver vidta åtgärden/styrmedlet.
• När åtgärden behöver vara genomförd.
• I vilken grad åtgärden/styrmedlet påverkar de olika källorna.
• Den förbättring av halterna som åtgärden/styrmedlet bedöms medföra (se
avsnitt 4.2.6.1 nedan).
• Hur åtgärderna tillsammans kan bidra till att normen följs (se avsnitt 4.2.6.1
nedan).
• Övriga konsekvenser för enskilda och det allmänna (se avsnitt 4.2.6.2 nedan).
• Hur åtgärderna/styrmedlen ska finansieras (se avsnitt 4.2.6.3 nedan).
4.2.6.1

ÅTGÄRDERNAS PÅVERKAN PÅ HALTERNA

En viktig konsekvens av en åtgärd eller ett styrmedel är den bedömda effekten på
halterna på kritiska platser under perioder med de högsta halterna samt generellt i
tätorten. Viktiga faktorer att beakta för utfallet är när åtgärden kan vidtas och när
och var dess effekter på halterna uppstår. På de mest belastade platserna bör det
eftersträvas att redovisa effekten på halterna under de dygn då de högsta halterna
förekommer (t.ex. 90- eller 98-percentil dygn), på medelvärdet samt den generella
effekten på halterna i ett större område t.ex. i berörd tätort. Speciellt viktigt är detta
då källfördelningen bedöms avvika under ett ”medeldygn” och ett ”höghaltsdygn”,
exempelvis om slitagepartiklar är orsak till flertalet dygn med för höga dygnshalter.
När effekterna på halterna för berörda normer redovisas är det lämpligt att även
beakta effekterna på andra luftföroreningar. När det gäller normerna för kvävedioxid och partiklar (PM10) är det lämpligt att även översiktligt belysa åtgärdernas bedömda effekter på fina förbränningspartiklar (PM~0,1). Dessa fina förbränningspartiklar har sannolikt påtaglig effekt på människors hälsa och effekterna på halterna
bör därför beaktas i konsekvensanalysen.
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För att beräkna haltminskning av olika åtgärder kan olika beräkningsmodeller vara
till hjälp. Det är även viktigt att dra lärdom från tidigare arbeten och studier med
åtgärder, styrmedel, åtgärdsprogram m.m. I bilaga 4 a redovisas översiktligt olika
åtgärder och styrmedel och dessas förutsättningar att minska halterna.
Utöver en redovisning av de enskilda åtgärdernas och styrmedlens inverkan på
halterna ska det samlade åtgärdsprogrammets effekter på halterna redovisas. Lämpligen redovisas bedömda effekter inom 1–2 år samt på längre sikt (5–20 år) på
kritiskt gatunät och generellt i tätorten. Det bör observeras att de enskilda åtgärdernas effekter inte alltid går att adderas. Ibland kan det antas att de förstärker varandra (t.ex. information om vinterdäck/ändrat resebeteende och dubbdäcksförbud/utökat cykelvägnät), ibland blir summan mindre än de enskildas effekt (t.ex.
trafikrestriktioner för tunga fordon och skärpta emissionskrav för tunga fordon).
4.2.6.2

KONSEKVENSANALYS

5 kap. 6 § miljöbalken anger att ett åtgärdsprogram ska innehålla en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt och hur åtgärderna är
avsedda att finansieras.
Konsekvenserna för de aktörer som berörs kan vara mycket olika och svåra att
överblicka. Eftersom åtgärdsprogrammen inte kan överklagas är det viktigt att alla
tänkbara konsekvenser av programmen övervägs noggrant och görs tillgängliga för
dem som berörs90. Omfattningen och inriktningen av konsekvensanalysen får anpassas efter omständigheterna i de konkreta fallen, men de ska vara så uttömmande
som krävs för dess syfte samt innefatta olika samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för enskilda, t.ex. näringsidkare91. Kostnader och nyttor ska i möjligaste
mån kvantifieras, se nedan. Att i tidigt skede identifiera och belysa tänkbara intressekonflikter mellan olika samhälleliga mål eller aktörer är viktigt. Avgörande för
att åtgärder och styrmedel kommer till stånd kan vara att intressekonflikter hinner
lösas, begränsas, kompenseras eller accepteras.
En konsekvensanalys är ett strukturerat sätt att redovisa de för- och nackdelar som
ett förslag till åtgärd eller åtgärdsprogram för med sig för samhället som helhet och
för enskilda. Arbetet med konsekvensanalysen bör samordnas med genomförandet
av en miljöbedömning i de fall en sådan krävs (se avsnitt 4.2.5).
För att åtgärder med syfte att förbättra luftkvaliteten ska få acceptans och kunna
vägas mot andra åtgärder krävs i många fall en gedigen, bred konsekvensanalys
som bland annat beskriver förväntade konsekvenser för enskilda, myndigheter och
samhället i stort.
90
91

Prop. 2003/04:2, s. 24.
Prop. 2003/04:2, s. 33.
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Konsekvensanalysen bör initialt inrikta sig på att inhämta underlag från tidigare
utförda konsekvensanalyser för aktuella åtgärder. Detta bör utvärderas och kompletteras. Osäkerheter i underlaget bör bedömas. Det bör i sammanhanget betonas
att det är viktigt att beskriva och konsekvensbedöma styrmedlet för att nå önskad
förändring. Olika styrmedel för att nå en och samma förändring kan ge väsentligt
olika effekter.
En riktlinje är att det är bättre med en analys där de viktigaste konsekvenserna på
något sätt finns medtagna och är översiktligt beskrivna och graderade än en analys
där några få konsekvenser beskrivs detaljerat i kvantitativa eller monetära termer.
För att kunna utröna vilka åtgärder eller styrmedel som är mest kostnadseffektiva
krävs i många fall en samhällsekonomisk bedömning av de olika förslagen till
åtgärder och styrmedel. Detta kan i många fall bli ett svårt och omfattande arbete
och analysen får i många fall begränsa sig till grova skattningar av kostnader och
vinster för olika aktörer.
För många åtgärder är konsekvenserna för allmänheten, enskilda och verksamhetsutövare mest centrala. I andra fall är kostnaderna för enskilda kommunala bolag
eller verksamheter viktigast, t.ex. vid skärpta krav på emissioner från kollektivtrafiken eller ändrade rutiner för väghållningen vid befarat höga partikelhalter. Konsekvenserna för transportörer, näringsidkare och allmänheten kan vara viktigast vid
exempelvis införande av trafikdämpade styrmedel för enskilda gator.
Konsekvenser som kan uppstå kan beröra exempelvis
• Om luftföroreningshalterna eller utsläppen ökar någon annanstans.
• Tillgänglighet (generellt i tätorten eller på berörda platser m.a.p. olika
transportsätt).
• Förbättrad hälsa (på kritiska platser, generellt i tätorten).
• Påverkan på andra miljöaspekter (t.ex. buller, CO2, markanspråk, vattenkvalitet).
• Påverkan för näringsidkare (t.ex. tillgänglighet till berörda gator –
tätorten).
• Trafiksäkerhet.
• Kostnader för genomförande, för det offentliga och för privata.
• Tekniska och administrativa förutsättningar för införande.
Samhällsekonomisk bedömning. Som ovan beskrivits kan det i många fall vara
ett svårt och omfattande arbete att värdera kostnader och nyttor och analysen får i
många fall begränsa sig till grova skattningar av kostnader och vinster för olika
aktörer. En fullständig samhällsekonomisk kalkyl för olika åtgärder och styrmedel
ställer krav på att alla relevanta konsekvenser, som uppstår vid införande av en
åtgärd eller ett styrmedel kan värderas på ett korrekt och jämförbart sätt. Man kan i
vissa fall värdera nyttor och kostnader i kronor medan de i andra fall får värderas i
kvalitativa termer. I den mån det finns resurser kan en ekonomisk jämförelse
genomföras mellan kvantifierade nyttor och kostnader medan den samhällsekono-
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miska bedömningen i andra fall mer får ses som en samlad bedömning av olika
typer av värden. Om exempelvis en viss trafikminskning eftersträvas på kritiskt
gatunät, kan valet stå mellan införande av trängselskatter eller trafikbegränsande
åtgärder i form av t.ex. signalreglering eller fysiska kapacitetsbegränsande åtgärder
på berörda gator.
I rutan nedan ges exempel på vad som kan beaktas i en samhällsekonomisk bedömning av en enskild åtgärd eller ett styrmedel.
Samhällsekonomisk bedömning
När man utvärderar en åtgärd för att tillgodose miljökvalitetsnormerna bedömer man
alla effekter som uppnås. Arbetsgången bör vara att identifiera, kvantifiera och om
möjligt värdera effekterna. Nedan ges exempel på samhällsekonomiska kostnader
och nyttor som kan uppstå av olika åtgärder:
Exempel på kostnader

•
•
•
•
•
•
•

Exempel på nyttor

•

Investering, t.ex. för nya fordon
Drift, t.ex. för nya fordon eller för information

•

Tidsförluster, t.ex. för trafikanter vid
byte av transportmedel
Omställningskostnader, t.ex. för ändrat beteende

•
•
•

Negativa miljöeffekter, t.ex. ökade
utsläpp från trafik på andra platser

Minskad halt av aktuell förorening,
t.ex. ökat välbefinnande och minskade sjukvårdskostnader
Minskning av andra miljö- och hälsorelaterade ämnen, t.ex. buller och
koldioxid
Ökad trafiksäkerhet
Minskat slitage på gator
Minskad energianvändning

Administrativa kostnader
Minskad trafiksäkerhet
När man strukturerar kostnader och nyttor av en åtgärd på detta sätt blir insatsernas
konsekvenser påtagliga. För att bedöma det samhällsekonomiska utfallet ska kostnaderna för åtgärderna relateras till nyttorna för de olika åtgärderna/styrmedlen. Det är
även viktigt att se på tidsaspekten, dvs. när effekterna av en åtgärd erhålls. I en samhällsekonomisk analys av t.ex. ett ekonomiskt styrmedel tas ej förändrade skatter och
avgifter upp. Dessa är transfereringar och ingår inte i den samhällsekonomiska bedömningen förutom de eventuella ökade administrativa kostnader som de ger upphov
till.

Mer om metodik för att samhällsekonomiskt värdera åtgärder och styrmedel i ett
samhällsekonomiskt perspektiv kan läsas i Naturvårdsverkets Handbok 2008:4
Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder. Med särskild tillämpning
på vattenmiljö. Handboken innehåller en fördjupande metodbeskrivning för hur
man utför samhällsekonomisk konsekvensanalys inklusive kostnadseffektivitetsanalys av åtgärder för att nå miljökvalitetskrav.
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4.2.6.3

KOMMUNERS OCH MYNDIGHETERS KOSTNADER

Enligt 5 kap. 6 § miljöbalken ska det anges hur åtgärderna och styrmedlen är avsedda att finansieras. Kravet på redovisning av hur åtgärderna ska finansieras gäller
myndigheters och kommuners kostnader92. Det är lämpligt att i exempelvis konsekvensanalysen bedöma storleken på kostnaderna. Kostnader som kan uppstå vid en
vägbyggnation kan utgöras av planering, investering och drift. Vid införande av ett
styrmedel kan kostnader uppstå för planering, investering, drift samt tillsyn över
efterlevnaden. Olika myndigheter och kommuner kan drabbas av kostnader vid
införande av ett styrmedel, exempelvis kan en myndighet ha kostnader för införande och en annan för tillsynen.
4.2.6.4

MILJÖBEDÖMNING

Kriterierna för när en miljöbedömning krävs för ett åtgärdsprogram redovisas i
avsnitt 4.2.5.
Med miljöbedömning menas här den reglerade process som enligt 6 kap. miljöbalken ska utföras av en kommun eller myndighet vid upprättandet eller ändringen av
ett åtgärdsprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det övergripande syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i programmet
så att hållbar utveckling främjas (6 kap. 11 § MB).
Inom ramen för en miljöbedömning ska flera moment genomföras. Det handlar
t.ex. om att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen, utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning, genomföra samråd, beakta resultatet av samråd och miljökonsekvensbedömning samt att utarbeta en särskild sammanställning. Efter att miljöbedömningen är genomförd ska dessutom en uppföljning ske av den betydande miljöpåverkan programmet faktiskt ger upphov till.
En miljöbedömning bör utföras i en gemensam process med framtagandet av åtgärdsprogrammet, dess konsekvensanalys och samrådsförfarandet enligt 5 kap.
miljöbalken så att dubbelarbete undviks.
Naturvårdsverkets handbok 2009:1 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program ger en utförlig beskrivning av de olika moment som
ingår i en miljöbedömning och hur de ska, bör och kan genomföras.

4.3

Förslaget till åtgärdsprogram

Förslaget till åtgärdsprogram som ska gå ut på samråd bör vara så fullständigt som
möjligt. Detta för att de berörda ska få en bra bild av motivet till åtgärdsprogrammet och vilka åtgärder och styrmedel som föreslås, dess bedömda effekter på hal92

Prop. 2009/10:184, s. 75.
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terna och övriga konsekvenser för enskilda och det allmänna. Ett åtgärdsprogram
får enligt 5 kap. 6 § miljöbalken omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan
påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer.
Ett förslag till åtgärdsprogram kan ha följande rubriker (A-G), med det närmare
innehåll som har beskrivits ovan i avsnitt 4.2 (– kursiv text – ej författningsreglerat):
A. Sammanfattning
Av sammanfattningen bör det framgå inom vilket område berörd miljökvalitetsnorm inte bedöms följas, vilka källor som ger betydande bidrag, vilka styrmedel
och åtgärder som behöver vidtas, vilka kommuner och myndigheter som behöver
vidta åtgärderna, när åtgärderna behöver vara genomförda, åtgärdernas enskilda
och sammantagna effekter på halterna och konsekvenser för enskilda och det allmänna.
B. Bakgrund (se avsnitt 4.2.2 )
• Organisation av arbetet, deltagare.
• Var överskridande av en miljökvalitetsnorm inträffat.
• Det berörda områdets typ, storlek, väderförhållandet och skyddsvärda
objekt.
• Luftföroreningens typ och hur den konstaterats (underlag vid kontrollen).
• Föroreningens ursprung (källfördelning).
• Genomförda förbättringsåtgärder och effekten av dem.
• Pågående förbättringsåtgärder (och förväntade effekter av dem).
• Den analys av situationen som har gjorts (t.ex. väntade framtida halter om
inget ytterligare görs utöver genomförda och pågående förbättringsåtgärder, noll-alternativ).
C. Föreslagna åtgärder (se avsnitt 4.2.6 – 4.2.6.1)
• Vilka källor som behöver åtgärdas för att följa berörda miljökvalitetsnormer och fördelningen på förbättring dem emellan.
• De enskilda åtgärderna/styrmedlen (så konkretiserade som möjligt).
- Vem som behöver vidta åtgärden (kommuner, myndigheter).
- När åtgärderna behöver vara genomförda.
- Åtgärdernas bedömda effekt på de olika källorna och halterna av berörda normer (enbart krav för gränsvärdesnormer).
- Åtgärdernas konsekvenser (allmän och enskild synpunkt).
- Hur finansieringen är avsedd att lösas (kommuners och myndigheters
kostnader).
D. Programmets sammanlagda konsekvenser (se avsnitt 4.2.6.1 – 4.2.6.4)
• Hur åtgärderna sammantaget leder till att gränsvärdesnormer följs (enbart
krav för gränsvärdesnormer).
• Analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt.
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Konsekvensanalysen samordnas med eventuellt utförd miljöbedömning
enligt 6 kap. miljöbalken.
E. Hur programmet föreslås följas upp
Åtgärdsprogram ska enligt 5 kap. 6 § miljöbalken omprövas vid behov, dock minst
vart sjätte år. Uppföljning av åtgärdsprogrammet krävs för att kunna bedöma åtgärdsprogrammets effekter och om behov av omprövning av åtgärdsprogrammet
föreligger, se avsnitt 4.7. Lämpligen redovisas det i förslaget till åtgärdsprogram
hur det avses att följas upp.
Kommunen (i vissa fall Naturvårdsverket) har enligt luftkvalitetsförordningen
ansvar att kartlägga luftföroreningshalterna med avseende på miljökvalitetsnormerna. Om en miljökvalitetsnorm inte följs inom ett område ska kontinuerliga
mätningar utföras för berört ämne. I första hand ska mätningar ske i de områden
och på de platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta
koncentrationerna, t.ex. längs med hårt trafikerade gator (26 § LKF, 7 och 9–11§§
NFS). Mätningarna ska fortgå så länge halterna kräver det. Detta för att skapa förutsättningar för att utvärdera om miljökvalitetsnormen följs. Modellberäkningar
bör komplettera mätningar. Om åtgärdsprogram fastställts ökar vikten av kontrollen då den även utgör ett centralt underlag för att kunna avläsa åtgärdernas effekter
på halterna.
Utöver uppföljningen av halterna behöver även genomförandet av åtgärderna i
åtgärdsprogrammet följas upp. Exempel i uppföljningen kan vara att årligen redovisa vilka åtgärder som påbörjats, genomförts samt dess bedömda effekt på halterna enskilt och sammantaget. Den instans som fastställer åtgärdsprogrammet ansvarar lämpligen för samordningen av uppföljningen. Underlag kan behövas från dem
som kontrollerar halterna och från dem som vidtar åtgärder enligt åtgärdsprogrammet. Även andra åtgärder och styrmedel som genomförs och som kan påverka
halterna på kritiska platser bör redovisas i uppföljningen. Dess effekter på halterna
kan vara minst lika stora som de i åtgärdsprogrammet.
F. Planerat samråd
Här kan en kort redovisning göras över samrådets syfte, samrådets adressater,
eventuella samrådsmöten och dess tidsplan.
Det är lämpligt att flagga upp att samrådet är extra viktigt för de kommuner och
myndigheter som föreslås vidta åtgärder enligt förslaget till åtgärdsprogram. Detta
då fastställande instans enligt 36 § LKF endast kan fastställa de åtgärder och styrmedel för vilka det råder samsyn med den kommun eller myndighet som behöver
vidta åtgärden eller styrmedlet.
Således kan det vara lämpligt att, från dem som föreslås vidta en åtgärd eller ett
styrmedel efterfråga ett klart ställningstagande om de är överens om de åtgärder de
föreslås vidta enligt samrådsförslaget till åtgärdsprogram. Exempelvis vad gäller
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beskrivningen av innebörden av åtgärden eller styrmedlet (vad som ska göras), vem
som ska vidta åtgärden, dess bedömda effekter på halterna och övriga samhälleliga
konsekvenser, kostnader som uppstår för kommunen/myndigheten samt när åtgärden behöver vara genomförd.
G. Bilaga med underlag och källhänvisningar
Till förslaget till åtgärdsprogram ska det bifogas hänvisningar till publikationer och
andra dokument som kompletterar information enligt 33 § punkterna 1–7 LKF.
Övrigt underlag som ligger till grund för åtgärdsprogrammet bör även ha hänvisningar.

4.4

Samråd om åtgärdsprogrammet

Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken ska de som berörs av förslaget till åtgärdsprogram
(myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och
övriga) genom kungörelse i ortstidning eller på annat sätt beredas tillfälle under
minst två månader att lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Samrådet
kan således omfatta kommuner och myndigheter på lokal, regional och central
nivå.
Den instans som tagit fram förslaget till åtgärdsprogram ska efter samrådet i en
särskild sammanställning redovisa lämnade synpunkter från samrådet och hur de
har beaktats. Sammanställningen ska fogas till handlingarna i ärendet (5 kap. 4 §
MB). När synpunkterna sammanställts och utvärderats görs erforderliga modifieringar av förslaget till åtgärdsprogram.
Om förslaget till åtgärdsprogram ändras efter samrådsförfarandet i de delar som
anger vilka åtgärder som behöver vidtas, vem som behöver vidta åtgärderna, när de
behöver vara genomförda och hur detta påverkar de bedömda förutsättningarna att
följa miljökvalitetsnormerna är det lämpligt att dessa delar uppmärksammas i det
modifierade förslaget till åtgärdsprogram som efter samrådet föreslås fastställas.
Detta så att fastställande instans senare kan bedöma behovet av att förankra ändringarna med de kommuner och myndigheter som ska vidta åtgärderna samt vid
behov göra en ny bedömning av åtgärdsprogrammets förutsättningar att leda till att
miljökvalitetsnormerna följs.
Enligt 35 § LKF ska strävan under samrådet vara att försöka komma överens om
vidtagandet av de föreslagna åtgärderna. Särskilda överläggningar mellan fastställande instans och den kommun eller myndighet som föreslås vidta åtgärden kan
krävas om samsyn inte nås under det formella samrådet.
Resultatet från samrådet bör ge underlag om det finns åtgärder eller styrmedel som
är angelägna att vidta men där samsyn inte råder mellan fastställande instans och
den kommun eller myndighet som föreslås vidta åtgärden eller styrmedlet. Hur
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dessa åtgärder eller styrmedel påverkar förutsättningarna att följa miljökvalitetsnormerna behöver lyftas fram, exempelvis i vilken grad de bedöms leda till förbättringar i förhållande till de åtgärder och styrmedel där samsyn om genomförande
råder. Denna redovisning utgör underlag till fastställande instans inför bedömning,
enligt 36 § LKF, om dessa delar av programmet behöver överlämnas till regeringen
för prövning.

4.5

Fastställelse av åtgärdsprogram

Enligt 5 kap. 5 § miljöbalken är det regeringen, eller den myndighet eller kommun
som regeringen bestämmer, som fastställer åtgärdsprogrammet. Om det behövs får
regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram ska fastställas av flera myndigheter
eller kommuner. Om ett åtgärdsprogram ska fastställas av en kommun ska det beslutas av kommunfullmäktige. Med kommun avses även kommunalförbund. (Om
åtgärdsprogram fastställs av länsstyrelse är det lämpligt att beslutet fattas på motsvarande nivå som för kommun).
I 31-32 och 36 §§ LKF anges att en länsstyrelse eller kommun som huvudregel ska
upprätta ett förslag till åtgärdsprogram för att därefter fastställa det. Åtgärdsprogrammet kan av kommun eller länsstyrelse fastställas i de delar där fastställande
instans är överens med den kommun eller myndighet som ska vidta åtgärden. Om
samsyn inte nåtts under den tid åtgärdsprogrammet utarbetades, bl.a. under samrådstiden, bör det övervägas om förutsättningarna kan ha ändrats så att samsyn kan
nås innan fastställelsen.
För de delar av programmet där samsyn inte råder får frågan om fastställelse överlämnas till regeringens prövning. Att överlämna delar där samsyn inte råder är
speciellt viktigt om berörda åtgärder/styrmedel bedöms ha betydande inverkan på
förutsättningarna att följa normen.
Enligt 37 § LKF ska ett fastställt åtgärdsprogram sändas till Naturvårdsverket och
andra kommuner och myndigheter som berörs. Därutöver ska allmänheten och
andra berörda eller de som har intresse av det fastställda åtgärdsprogrammet informeras, t.ex. via Internet.
Lämpliga myndigheter att informera, förutom dem som behöver vidta angivna
åtgärder och styrmedel, är berörda prövnings-, tillsyns-, och föreskrivande myndigheter enligt miljöbalken eller myndighet som tillser efterlevnaden av annan
relevant lagstiftning, såsom exempelvis väglagen, trafikförordningen och plan- och
bygglagen.
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4.6

Uppföljning av åtgärdsprogram

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet sker lämpligen i enlighet med det fastställda
åtgärdsprogrammet.
Kommunen, och i vissa fall Naturvårdsverket, har därutöver enligt LKF ett ansvar
att fortsätta kartläggningen av halterna av aktuell förorening. Efter det att ett åtgärdsprogram fastställts för ett område ska kontinuerliga mätningar utföras för
berört ämne i ett område eller på en plats där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna (vanligtvis i gaturum). Mätningarna ska
fortgå så länge halterna kräver det. Mätningarna syftar till att kontrollera om miljökvalitetsnormerna följs och för att kunna avläsa åtgärdernas effekter på halterna.
Mätningarna bör kompletteras med modellberäkningar av halter för övriga kritiskt
områden (t.ex. gatunät).
Om kommunen vid kontroll av halterna finner att åtgärdsprogrammet inte haft den
effekt på luftföroreningshalterna som förväntats enligt det beslutade programmet,
bör kommunen uppmärksamma den instans som fastställde åtgärdsprogrammet om
att behov kan finnas av ett kompletterande åtgärdsprogram eller en omprövning av
åtgärdsprogrammet. Även andra intressenter (allmänhet, verksamhetsutövare och
myndigheter) kan vända sig till den instans som fastställde åtgärdsprogrammet och
framföra synpunkter på behov av omprövning av åtgärdsprogram.
Enligt 6 kap. 21 § miljöbalken får regeringen i ett visst fall besluta att en eller flera
kommuner ska redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen avser att genomföra ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken eller på annat sätt skapa förutsättningar för att miljökvalitetsnormer följs. Enligt 6 kap. 22 § miljöbalken ska
statliga myndigheter anmäla till regeringen om det uppkommer behov av sådan
redovisning.

4.7

Omprövning av åtgärdsprogram

Enligt 5 kap. 6 § miljöbalken ska åtgärdsprogram omprövas vid behov, dock minst
vart sjätte år.
Det är den instans93 som fastställt åtgärdsprogrammet som ansvarar för att bedöma
om omprövning av åtgärdsprogrammet behövs. Om omprövning av åtgärdsprogrammet behövs tas ett förslag till åtgärdsprogram fram som därefter fastställs.
Skäl att ompröva ett åtgärdsprogram i ett tidigt skede, innan sex år har gått, kan
vara att beslutade åtgärder inte vidtagits i enlighet med programmet eller inte fått
förväntad effekt så att berörd miljökvalitetsnorm inte följs.
93

Prop. 1997/98:45, del 2 s. 51.
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När tidsperioden sex år efter det att åtgärdsprogrammet fastställts börjar närma sig,
är det lämpligt att det utvärderas om miljökvalitetsnormen kommer att följas sex år
efter fastställelsen. Utvärderingen görs för det område som åtgärdsprogrammet
omfattar (t.ex. en kommun, region eller län). Om miljökvalitetsnormen bedöms
följas under det sjunde året och efterföljande år finns inget behov av omprövning.
Om det däremot är tveksamt om miljökvalitetsnormen kommer följas under det
sjunde året och efterföljande år behöver åtgärdsprogrammet omprövas.
Om omprövning ska ske av ett åtgärdsprogram för vilket regeringen beslutat om
vem som ska upprätta förslaget och vem som ska fastställa det, kan det vara lämpligt att motsvarande rollfördelning bibehålls. Kan enighet inte nås om rollfördelningen bör frågan lyftas till regeringen av den tidigare fastställande myndigheten.
Omprövningen kan göras för att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram94 med
kompletteringar till eller preciseringar av de åtgärder som tidigare fastställts. I det
kompletterande åtgärdsprogrammet kvarstår de åtgärder som tidigare beslutats.
Alternativt kan en hel omprövning göras av det beslutade åtgärdsprogrammet där
även tidigare beslutade åtgärder kan utgå. Skäl till att inte ha med tidigare beslutade åtgärder kan vara att de inte kunnat genomföras eller att de inte längre bedöms
vara lämpliga åtgärder för att förbättra luftkvaliteten så att miljökvalitetsnormen
kan följas.
Både ett kompletterat åtgärdsprogram och en hel omprövning av åtgärdsprogrammet är åtgärdsprogram och ska omfatta kraven för åtgärdsprogram enligt 5 kap.
miljöbalken och luftkvalitetsförordningen.

4.8

Åtgärdsprogram på kort sikt

Förordningen innehåller inte bara miljökvalitetsnormer utan även s.k. tröskelvärden
för larm och information95. Innebörden av tröskelvärdena för larm om svaveldioxid
eller kvävedioxid är att om det finns risk för att de kan komma att överskridas, ska
kommunen enligt 45 § LKF upprätta ett åtgärdsprogram för åtgärder som på kort
sikt behövs för att minska risken för ett överskridande. Risken för överskridande
ska omfatta mycket höga halter över stora geografiska områden (se tabell 4.1).
Naturvårdsverkets bedömning är att dessa halter inte kommer att inträffa under
normala förhållanden i Sverige i så stora områden som anges. Se även avsnitt 8.4.

94

Regeringen införde begreppet 2004 när de fastställde ÅP. Lst skulle ta fram sådana ett år efter
regeringens fastställelse. Lst Skåne har beslutat om reviderat Åp för Helsingborg med ändringar av
genomförandetider och preciseringar av tidigare åtgärder.

Tanken är att ”reviderat” likställs med ”kompletterande” och namnet undviks i denna text.
95

Naturvårdsverket ansvarar för tröskelvärdena för information och larm om ozon.
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Tabell 4.1
Förorening
Kvävedioxid
Svaveldioxid

Tröskelvärden för larm
Tröskelvärde
400 µg/m

3

350 µg/m

3

Omfattning
Medelvärde under tre på
varandra följande timmar i ett
område som är representativt
för luftkvaliteten och minst
100 km2 eller i en tätbebyggelse.

Not: Naturvårdsverket ansvarar för tröskelvärdena för information och larm om ozon (se
Luftkvalitetsförordning 2010:477)

Om en kommun dock bedömer det som sannolikt att ett tröskelvärde för larm kan
komma att överskridas någon gång framöver ska ett åtgärdsprogram tas fram. I
samband med detta ska samråd ske med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är även mycket lämpligt att den lokala/regionala räddningstjänsten
involveras i processen.
Denna form av åtgärdsprogram benämns i art 24 dir 2008/50/EG som handlingsplan. Skillnaden mot ett vanligt åtgärdsprogram är att programmet ska upprättas i
förebyggande syfte, vid risk för överskridande, och inte när ett överskridande de
facto har konstaterats. Vid en situation då ett tröskelvärde överskrids ska de i programmet ingående åtgärderna snabbt kunna aktiveras. Åtgärderna får enligt direktivet rikta sig till motorfordonstrafik, byggnadsarbeten, fartyg som ligger i hamn
och användningen av industrianläggningar eller industriprodukter samt uppvärmning av bostäder. Även särskilda åtgärder som syftar till att skydda känsliga befolkningsgrupper, t.ex. barn, får tas upp. Åtgärderna får användas för att begränsa
och vid behov tillfälligt avbryta sådan verksamhet som bidrar till att tröskelvärdena
överskrids.
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Del 3
Kontroll av
miljökvalitetsnormerna
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5

Planering av kontrollen

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i sina tätorter. Handbokens
Del 3 riktar sig därför i första hand till landets alla kommuner. Förutsättningarna i
form av befolkningsnivå, bebyggelsestruktur, luftföroreningsnivå, erfarenhet av
luftkvalitetskontroll etc. varierar dock och därmed även behovet av vägledning. Vi
har strävat efter att anpassa vägledningen till att kunna användas såväl av kommuner som saknar större erfarenhet av luftkvalitetsarbete som dem som har hållit på
ett tag.
Enligt 4 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 2010:8 (NFS)
ska varje kommun och samverkansområde som bedriver kontrollen genom mätning
eller modellberäkning ha ett kvalitetssäkringsprogram. För kommunerna ska även
en kontrollstrategi och rutiner för rapportering och information ingå i, eller finnas
vid sidan av, kvalitetssäkringsprogrammet. För samverkansområdena ska motsvarande kontrollstrategi och rutiner för information och rapportering ingå i programmet för samordnad kontroll. I detta kapitel görs en genomgång av vad kontrollstrategin och kvalitetssäkringsprogrammet lämpligen bör innehålla.

5.1

Vem ansvarar för vad?

Kommunerna ansvarar generellt sett för kontroll av luftkvaliteten i tätorter (gaturum96 och urban bakgrund). Naturvårdsverket ansvarar för kontroll av luftkvaliteten i landsbygdsmiljö (regional bakgrund). Kontrollansvaret framgår av 26 respektive 28 § i luftkvalitetsförordning 2010:477 (LKF). I tabellen nedan redovisas för
respektive miljökvalitetsnorm vem som ansvarar för kontrollen och var den ska
genomföras.
Miljökvalitetsnorm

Var?*

Kvävedioxid

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Kväveoxider

Regional bakgrund

Naturvårdsverket

Svaveldioxid

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Svaveldioxid

Regional bakgrund

Naturvårdsverket

Kolmonoxid

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Ozon

Tätort/ förort/ landsbygd/
regional bakgrund

Naturvårdsverket

Bensen

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Partiklar (PM10)

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Partiklar (PM2,5)

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Partiklar (PM2,5), exponeringsminskning

Urban bakgrund

Naturvårdsverket

Bens(a)pyren

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

96

Ansvar

Höga halter kan även förekomma i andra miljöer.
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Arsenik

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Kadmium

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Nickel

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

Bly

Gaturum/urban bakgrund

Kommunerna

* Mätningen i gaturum kan för vissa föroreningar även motsvaras av andra belastade miljöer, t.ex.
uppvärmningskällor eller industrier.

Utöver kontrollen av miljökvalitetsnormerna i tabellen, ansvarar Naturvårdsverket
för ytterligare kontroll av luftkvaliteten i regional bakgrund. De ämnen som kontrolleras är metaller, PAH och partiklar (PM2,5). Det är i dessa fall Sveriges geografiska yta som avgör antalet mätstationer. Grundregeln är annars att koncentrationen
av en förorening samt befolkningsmängden avgör hur många stationer som minst
krävs.
Företag/industrier och andra verksamhetsutövare deltar ofta i kontrollen inom ramen för samverkan, t.ex. luftvårdsförbund (se kapitel 6).
Datavärdskap luft (datavärden) ansvarar för att ta emot, sammanställa, tillgängliggöra och lagra de luftkvalitetsdata som kommunerna årligen rapporterar in samt de
data som framkommer vid den nationella miljöövervakningen. Datavärdskapet
innehas sedan år 2001 av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Luftkvalitetsdata kan
sökas på IVL:s webbplats:
www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/datavardskapluft.
Referenslaboratoriet för tätortsluft (reflab) ger råd till kommunerna om bl.a. mätmetoder, mätinstrument, beräkningsmodeller och kvalitetssäkring. Referenslaboratoriet finns sedan år 2004 på Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap (ITM) på
Stockholms universitet: www.itm.su.se/reflab. Referenslaboratoriet bistår även
Naturvårdsverket vid bedömningen av huruvida en mätmetod eller ett mätinstrument ska betraktas som likvärdig/t med referensmetoden (se avsnitt 7.3.5).

5.2

Omfattning av kontrollen

Varje kommun ska genom mätning, beräkning eller objektiv skattning kontrollera
att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen,
partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly följs i
kommunen. Även halterna av de föroreningar för vilka miljökvalitetsnormerna
ännu inte ska vara uppfyllda, eller följas, dvs. bens(a)pyren, arsenik, kadmium och
nickel97, ska med andra ord kontrolleras redan nu. Dessa bestämmelser beträffande
ansvar och hur kontrollen ska ske specificeras i 26 § LKF. Här återfinns även sedan
år 2001 grundbestämmelsen kring kommunernas möjlighet att bedriva kontrollen i

97

Just dessa är s.k. målsättningsnormer som ska eftersträvas.
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form av samverkan. Många kommuner samverkar idag, främst inom ramen för
luftvårdsförbund. Läs mer om samverkan i kapitel 6 och 7.
26 § Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna i 10, 12, 14, 17–19 och
21–25 §§ följs inom kommunen. Kontrollen får ske genom samverkan mellan flera
kommuner. I fråga om bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel ska föroreningsnivåerna kontrolleras även under tiden före de tidpunkter som anges i 21–24 §§. Kontrollen
ska ske genom mätningar, beräkningar eller objektiv bedömning.
Om kontrollen sker genom mätningar, ska den ske
1. i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för
de högsta koncentrationerna, och
2. i de områden och på de platser som är representativa för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för.

27 § Om tidigare mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten enligt 26 § under en representativ tidsrymd visar att värdet för en genomsnittsperiod
1. överstiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, ska kontrollen ske genom
mätning som kan kompletteras med beräkning eller mätning med lägre kvalitetskrav,
2. understiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen ske genom
en kombination av mätning och beräkning, eller
3. understiger den nedre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen ske genom
enbart beräkning eller objektiv bedömning eller en kombination av metoderna.

De grundläggande kraven på kontroll specificeras i 27 § LKF. Här anges vad som
gäller när luftföroreningshalterna överskrider eller underskrider utvärderingströsklarna. Omfattningen av kontrollen, dvs. huruvida den ska bedrivas i form av kontinuerliga mätningar, indikativa mätningar, modellberäkningar eller objektiv skattning samt vid mätning hur många provtagningsplatser som krävs, avgörs dels av
luftkvaliteten, dels av om kommunen kontrollerar på egen hand eller samverkar
med andra kommuner, men även av befolkningsmängden. I föreskrifterna regleras
bestämmelserna om mätning, modellberäkning och objektiv skattning98 ytterligare.
I princip inträder kraven på mätning när halterna överskrider den nedre utvärderingströskeln. Vid halter över den övre utvärderingströskeln ska kontrollen ske i
form av kontinuerliga mätningar. Mätningarna kan kompletteras, dvs. utökas, med
modellberäkningar eller indikativa mätningar. Huruvida kravet omfattar kontinuerliga eller indikativa mätningar när halterna befinner sig mellan den nedre och den
övre utvärderingströskeln, beror på om kontrollen sker i samverkan eller inte. Även
i detta läge eller spann kan mätningarna kombineras med modellberäkningar eller
andra mätningar. Om halterna underskrider den nedre utvärderingströskeln får
kontrollen ske i form av enbart modellberäkningar och/eller objektiv skattning.

98

I SFS 2010:477 kallat objektiv bedömning. Se även avsnitt 7.2.1.
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Enligt 8 § NFS ska de senaste fem årens halter beaktas (om tillräckliga data finns)
vid bedömningen av om en utvärderingströskel har överskridits. En utvärderingströskel har överskridits om överskridandet skett under minst tre separata år av dessa fem föregående år. Om tillräckliga data saknas får resultat från kortvariga mätningar användas. Dessa ska ha genomförts vid de tidpunkter och platser där halterna kan antas vara högst. Resultat från modellberäkningar och utsläppsinventeringar
får även användas om tillräckliga mätdata saknas.
Om ingen kontroll av luftkvaliteten har gjorts tidigare eller om det var länge sedan,
ska enligt 7 § NFS en inledande kartläggning göras (se avsnitt 7.1).

Figur 5.1 Omfattning av kontrollen. Figuren visar grundkraven i förhållande till
miljökvalitetsnormen samt den övre utvärderingströskeln (ÖUT) och den nedre
utvärderingströskel (NUT). De kontinuerliga mätningarna kan i samtliga fall kombineras eller
kompletteras med beräkningar och/eller indikativa mätningar. Undantag till grundkraven redovisas
i kapitel 7.

5.3

Hur kan kontrollen organiseras?

Kommunernas kontrollansvar kan genomföras på flera sätt, dels kan de själva utföra kontrollen, dels anlita en konsult för detta, de kan även samverka med andra
kommuner i ett luftvårdsförbund eller i andra former. En del kommuner kombinerar dessa varianter på olika sätt, dvs. mäter till exempel både på egen hand och
ingår i luftvårdsförbund.
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5.3.1
Kommunen kontrollerar på egen hand
En del kommuner väljer att genomföra sin kontroll av miljökvalitetsnormerna helt
på egen hand, med andra ord såväl inköp av utrustning, placering av denna, handhavande samt analys av prover och utvärdering av mätresultat. Processen kräver
mätteknisk kompetens och resurser, vilket oftast finns att tillgå i lite större kommuner.
5.3.2
Kommunen anlitar konsult
Många kommuner ser som alternativ att köpa kontrolltjänsterna av ett konsultföretag. Dessa kan stå till tjänst med hela den procedur som är nödvändig för att kommunen ska uppfylla sina åtaganden gentemot lagstiftningen, såväl mätningar, modellberäkningar som utvärdering av resultat. Konsulterna kan även sälja delar av
tjänster, till exempel hyra av mätutrustning som kommunen sedan själv hanterar.
5.3.3
Kommunen samverkar med andra kommuner (samverkansområde)
Istället för att genomföra kontrollen på egen hand, kan kommunerna välja att samverka med varandra i s.k. samverkansområden. Drivkraften kan vara de fördelar
som uppnås i form av samordnad kompetens och lägre resursåtgång (personal och
kostnad för kontroll). Samverkan kan ske i form av befintliga eller nya luftvårdsförbund eller i andra samverkansformer. Läs mer om samverkan och dess möjligheter i kapitel 6.

5.4

Kontrollstrategi

Varje kommun eller samverkansområde som kontrollerar genom mätning eller
modellberäkning ska ha en kontrollstrategi, antingen parallellt med eller som en
bilaga eller del av kvalitetssäkringsprogrammet (enskilt kontrollerande kommuner)
eller som en del av programmet för samordnad kontroll (samverkansområden).
Kontrollstrategin kan se olika ut beroende på kommunens eller samverkansområdets storlek eller förutsättningar, men utformas lämpligen i enlighet med nedanstående punkter.
• Många kommuner har god erfarenhet när det gäller kontroll av miljökvalitetsnormer och luftkvalitet. För de kommuner som dock aldrig genomfört
några luftkvalitetsundersökningar eller i de fall det var länge sedan en sådan gjordes, ska enligt 7 § NFS en inledande kartläggning av halterna
genomföras (se vidare kapitel 7). I korthet innebär detta till att börja med
att kommunen dels reflekterar över de verksamheter som finns i kommunen och som kan påverka halterna, dels ser till vilken lokalklimatologi och
meteorologi som råder i området samt hur de regionala bakgrundshalterna
ser ut. Kommunen kan även undersöka vilka halter som finns i närliggande
kommuner med liknande förutsättningar samt genomföra enklare mätningar eller beräkningar för att få en indikation om luftföroreningsnivåerna i
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kommunen. Efter den inledande kartläggningen ska kommunen kunna avgöra vilken kontrollnivå man omfattas av för de respektive föroreningarna.
• Kommunen kan även överväga om det vore gynnsamt och genomförbart
att genomföra sitt kontrollansvar i samverkan med andra kommuner, genom att ingå i ett samverkansområde. Se vidare kapitel 6 och avsnitt 7.3.
• Oavsett om kontrollen sker inom ramen för samverkan eller inte måste
organisationen konkretiseras. Vem är praktiskt ansvarig för kontrollen/information till allmänheten/rapportering till datavärden etc.? Hur ska
det gå till? Se avsnitt 5.3.
• Hur lång tidsperiod ska kontrollstrategin sträcka sig över? För samverkansområden ska kontrollstrategin sträcka sig över minst 2 år. Detta kan
vara lämpligt även för en enskilt kontrollerande kommun. Hur ska revideringen av kontrollstrategin gå till?
• Hur omfattande ska kontrollen vara enligt förordningen och föreskrifterna?
Detta bestäms av kommunens/samverkansområdets storlek och den luftkvalitet som konstaterats genom antingen den inledande kartläggningen eller tidigare ordinarie mätningar. Se vidare kapitel 7. Det finns inget som
motsäger en högre ambitionsnivå än den som förordning och föreskrifter
anger. Kommunen/samverkansområdet avgör själv detta utifrån behov och
förutsättningar.
• Var ska provtagningsplatserna placeras? Var finns de mest belastade miljöerna? Behövs mobila mätstationer för indikativa mätningar? Var ska dessa placeras under den kommande tidsperioden?
• Vilken eller vilka mätutrustningar ska användas? Vilka krav ställs enligt
föreskrifterna i förhållande till den luftkvalitet som råder? Ska utrustningen
köpas in eller hyras? Eller ska tjänsten köpas? Ska referensmetoden eller
en likvärdig metod användas?
• Finns det behov av att utföra modellberäkningar? Över hela kommunen/samverkansområdet eller delvis? Vilken modell är lämplig med hänsyn till behov, kompetens och budget?
• Hur ska hanteringen av data gå till? Vem ansvarar? Hur säkerställs tillräcklig kompetens?
Komma-igång-checklista (se vidare kapitel 6 och 7)
• Vilka verksamheter med påverkan finns i kommunen/samverkansområdet?
• Hur ser förutsättningarna ut vad gäller lokalklimatologi och meteorologi?
• Vilka är bakgrundshalterna?
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• Hur ser luftkvaliteten ut i närliggande kommuner/områden med liknande förutsättningar?
• Genomföra enklare mätningar (t.ex. diffusiv provtagning) eller beräkningar.
• Kan kontrollen ske i samverkan med några andra kommuner?
• Organisation. Vem ska utföra kontrollen rent praktiskt? Vem ska informera och rapportera? Hur?
• Hur lång period ska kontrollstrategin täcka?
• Hur omfattande ska kontrollen vara enligt förordning och föreskrifter? Kan och bör
kontrollen ha en högre ambitionsnivå än minimikraven?
• Var ska provtagningsplatserna placeras? Var finns de mest belastade miljöerna?
• Vilken/vilka mätutrustning/ar ska användas?
• Bör modellberäkningar utföras? Var? Vilken modell?
• Hur ska bearbetningen av data ske?

5.5

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

I EU:s luftkvalitetsdirektiv (dir 2008/50/EG), fastställs grunderna för hur god luftkvalitet ska uppnås och övervakas. För att de insamlade mätvärdena ska kunna
användas till att jämföra luftkvaliteten på lokal, regional, nationell och internationell nivå, samt luftkvaliteten över tid, krävs att kontrollkrav och datakvalitetsmål
för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll finns framtagna och följs. Kvalitetssäkring av data (mätdata, modellberäkningar eller objektiva skattningar) innebär att
man ska kunna redovisa och ha kontroll på ett stort antal faktorer och parametrar
som påverkar resultatet.
För att kunna uppnå och bibehålla god kvalitet på mätningar och modellberäkningar, samt efterföljande hantering av data, ska ett kvalitetssäkringsprogram finnas i
enlighet med 4 § NFS. Ett kvalitetssäkringsprogram (QA/QC-plan) omfattar kvalitetssäkring (QA) och kvalitetskontroll (QC), och berör alla aktiviteter som säkerställer att en beräkning eller mätning uppfyller den kvalitetsnivå som krävs enligt
föreskrifterna.
Kvalitetssäkring (QA) omfattar allt som rör planeringen av aktiviteten kring kontrollen av miljökvalitetsnormerna, dvs. allt från kvalitetsmål, val av mätplats till
utbildning av personal. Kvalitetssäkring innebär att man försöker hantera faktorer
som påverkar resultatet enligt fastställda rutiner, t.ex. när det gäller hantering av
instrument och databehandling. Med data för luftkvalitet (= koncentrationen av ett
ämne i luft) menas här tidsserier av objektiv skattning, beräkning eller mätningar,
t.ex. medelvärde per timme eller dygn.
Kvalitetskontrollen (QC) består av allt som är kopplat till själva utförandet av kontrollen, dvs. rutinkontroller av utrustning, kalibrering och datahantering.
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För varje kommun eller samverkansområde där kontroll av miljökvalitetsnormerna
bedrivs är det lämpligt att det finns en kvalitetsansvarig person som ser till att det
finns ett dokumenterat kvalitetssäkringsprogram och att det följs. För samtliga
personer, kommunanställda eller inhyrda, som medverkar i kontrollen av miljökvalitetsnormerna är det viktigt att ha tillräcklig utbildning, kunskap och erfarenhet för
sina uppgifter (se avsnitt 7.3.6.2). Om mätkonsult anlitas för kontroll av luftkvaliteten är det viktigt att säkerställa att verksamheten uppfyller kvalitetskraven.
5.5.1
Kvalitetssäkringsprogram
För en kommun eller ett samverkansområde som följer upp luftkvaliteten med
mätning eller modellberäkning ska ett kvalitetssäkringsprogram enligt 4 § NFS
första stycket punkt 1 och 2 finnas. För kommuner som väljer att inte ingå i samverkansområde ska även 4 § NFS andra stycket punkt 1 och 2 ingå. Kvalitetssäkring inkluderar uppfyllandet av kvalitetsmålen i NFS bilaga 1, och en plan för uppfyllandet av kvalitetsmålen inkluderas lämpligen i kvalitetssäkringsprogrammet.
Däremot behöver inte kommunen eller samverkansområdet genomföra alla delar i
programmet på egen hand, utan vissa delar kan utföras av luftvårdsförbund eller
mätkonsult.
Ett kvalitetssäkringsprogram ska enligt föreskrifterna innehålla rutiner för instrumentering och skötsel samt rutiner för hantering av mätdata. Vad detta kan innebära specificeras enligt nedan:
• Rutiner för instrumentering och skötsel, se avsnitt 7.3.6, t.ex.
- kvalitetsmanual (avsnitt 7.3.6.1)
- krav på mätinstrument (avsnitt 7.3.6.3)
- rutiner för kalibrering och underhåll (avsnitt 7.3.6.5)
- rutin för kontroll och lagring av mätdata (avsnitt 7.3.6.5)
- rutin för kontroll av utrustning (avsnitt 7.3.6.5)
• Rutiner för hantering av mätdata, (avsnitt 7.5)
- medelvärden (timme, dygn, år)
- percentiler
- säsongsberoende
Kvalitetssäkringsprogrammet bör även ange hur kvalitetsmålen enligt Bilaga 1
NFS ska uppfyllas, se avsnitt 7.5.1:
- datafångst (avsnitt 7.5.1.1)
- tidstäckning (avsnitt 7.5.1.1)
- mät- eller beräkningsosäkerhet (avsnitt 7.5.1.1)
När kommuner inte ingår i samverkansområde tillkommer följande krav på komplettering av kvalitetssäkringsprogrammet, i enlighet med 4 § NFS andra stycket
punkt 1 och 2:
• Kontrollstrategi (avsnitt 5.4)
• Rutiner för rapportering och information (kapitel 8 och 9)
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För kommuner som deltar i samverkansområde ingår dessa delar i programmet för samordnad kontroll.
Kommuner och samverkansområden som väljer att följa upp luftkvaliteten
med hjälp av modellberäkningar ska i kvalitetssäkringsprogrammet även beakta och hantera kraven om kvalitetssäkring, validering och kvalitetskontroll i
NFS 20–22 §§. I ett kvalitetssäkringsprogram som omfattar beräkningar motsvaras därför det krav som finns på kvalitetssäkringsprogram rörande mätningar, enligt 4 § NFS, första stycket punkt 1 och 2, av följande för beräkningar:
• Rutiner för hantering av modellverktyg och indata till modellen
• Rutiner för hantering av beräkningsresultat
Se vidare bl.a. kapitel 7 för vägledning och tips om hur man ska arbeta med valda
delar av kvalitetssäkringsprogrammet.
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6

Regional samverkan

Kommunerna har möjlighet att genomföra sitt kontrollansvar i samverkan. I detta
kapitel redogörs för motiv till samverkan, hur organisationen och finansieringen
kan se ut och vilka grundkrav som gäller för genomförandet. Samverkan berörs
även på flera ställen i handboken. Konkreta effekter på kontrollkraven osv. tas
exempelvis upp i kapitel 7.

6.1

Varför samverka?

Enligt 26 § luftkvalitetsförordning 2010:477 (LKF) har kommunerna möjlighet att
samverka med varandra i arbetet med att kontrollera luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna. Möjligheten regleras ytterligare i 5-6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 2010:8 (NFS). Att samverka kan innebära ett flertal
fördelar:
• Koncentration av kompetens. Många kommuner är små och har begränsade möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens för alla kommunala
ansvarsområden. Att då samverka med andra kommuner och koncentrera
kompetensen på luftkvalitetsområdet till ett gemensamt kansli, ett luftvårdsförbund eller en specifik kommun kan underlätta situationen i hög
grad för många kommuner.
• Ekonomiska skäl. På samma sätt som att det är svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens på alla nödvändiga områden för en kommun kan det
vara svårt att uppbringa tillräckliga resurser för att uppfylla de krav som
ställs inom ramen för luftkvalitetskontrollen. I föreskrifterna finns en rad
bestämmelser som syftar till att underlätta för kommuner som samverkar
med varandra. Det handlar dels om att kravet på antal mätstationer, och
därmed den direkta resursåtgången för mätningar för den enskilda kommunen, minskar (se avsnitt 7.3.2). Genom att koncentrera luftvårdskompetensen i en region minskar även personalkostnaderna för de enskilda
kommunerna.
• Större fokus på luftfrågor. Genom att kommunerna koncentrerar sina
resurser ökar möjligheterna att gemensamt satsa på informativa åtgärder
såsom webbinformation, kampanjer med inriktning på luftvård, beteendeförändringar etc.
• Större helhetssyn och synergieffekter. I de fall samverkan sker inom
ramen för ett luftvårdsförbund ökar möjligheterna till en breddning av
samarbetets innehåll. Medverkan från länsstyrelsen kan exempelvis bidra
med aspekter som regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning
samt behovet av underlag till miljökonsekvensbeskrivningar etc. Deltagande från företag och industrier bidrar ytterligare till att ge samarbetet en
helhetssyn och positiva synergieffekter för luftvårdsarbetet i regionen.
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6.2

Organisation

6.2.1
Vilka får samverka?
Alla kommuner som vill får delta i ett samverkansområde. Detta innebär att även
kommuner med färre än 10 000 invånare, som omfattas av ett större undantag från
kontrollen (se avsnitt 7.3.2.5), kan ingå i samverkan. Det finns inte heller någon
nedre gräns för hur få kommuner som får ingå i ett samverkansområde, men en
övre gräns har satts vid 3 000 000 invånare (se avsnitt 7.3.2.1). Kommuner som
överskrider miljökvalitetsnormer får också delta i samverkan.
Förutom kommunerna kan även andra aktörer ingå i samverkan. Detta kan även ge
ett mervärde. Några tänkbara aktörer kan vara länsstyrelsen, landstinget, kommunförbund, regionförbund, andra regionala myndigheter, väghållare samt företag/industrier i området. Så sker redan idag på många håll.
6.2.2
Samverkansform och ansvarsfördelning
Ett samverkansområde definieras enligt 2 § NFS som ett geografiskt område där
kontrollen av luftkvalitet genomförs i samverkan mellan två eller flera kommuner.
Formen för samverkan är valfri, men erfarenheter visar att samverkan i form av
luftvårdsförbund på många sätt är framgångsrik och därmed kan vara en lämplig
väg att gå om förutsättningar för detta finns.
Samverkan kan även bedrivas utom ramen för luftvårdsförbund. En organisation
riggas då på motsvarande sätt mellan de samverkande kommunerna och övriga
deltagande aktörer.
Ett samverkansområde kan sträcka sig över länsgränserna.
Vid uppstart eller vidareutveckling av ett samverkansområde är det rekommendabelt att studera andra, befintliga samarbeten, t.ex. luftvårdsförbund. Det finns idag
luftvårdsförbund i nästan hela södra halvan av Sverige (ca 15 st). I norra halvan av
landet finns inga luftvårdsförbund, dock på sina håll samarbete i annan form. För
de kommuner som vill samverka bör det dock på det hela taget vara enkelt att hitta
ett grannområde med motsvarande förutsättningar att jämföra sin verksamhet med
och utifrån detta utveckla ett samverkansområde. Några större punkter att tänka på
är följande:
• Hur ska samråd och medbestämmande gå till? Vanligtvis finns en styrelse
som ansvarar för beslutsfattande kring verksamhet och budget. Det är även
vanligt att ett årsmöte hålls för samtliga medlemmar där verksamheten redovisas. I styrelsen behöver inte samtliga deltagande parter vara representerade, men de bör vara förtroendevalda av dessa.
• Vem ska vara företrädare för samverkansområdet? Det kan vara lämpligt
att skapa ett kansli eller motsvarande med en eller flera personer som före-
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träder området gentemot Naturvårdsverket, datavärden och andra. Denna
funktion kan vara fristående alternativt placeras fysiskt på en av de deltagande kommunerna, länsstyrelsen eller annan lämplig part.
• Hur ska kontrollen rent praktiskt genomföras? Det finns flera alternativ, ett
är att mätkonsulttjänster köps in, ett annat är att en eller flera av de deltagande kommunerna eller länsstyrelsen mot ersättning utför den gemensamma kontrollen.
• Hur ska kontrollen läggas upp så att alla deltagare känner att de drar nytta
av samverkan? Med tanke på att samverkan innebär att antalet kontinuerliga mätningar minskar är det viktigt att tillgodose även de kommuner som
inte har mätstationer. Detta kan exempelvis göras genom att modellberäkningar eller enkla, kortvariga mätningar genomförs i dessa kommuner.
Mätningar och beräkningar med andra syften än kontroll av miljökvalitetsnormerna kan också planeras in, för att fylla andra deltagares behov, t.ex.
länsstyrelsens och företags/industriers.
• Hur ska den eller de personer som utgör kansli eller motsvarande arvoderas? Och hur ska själva kontrollen finansieras? Se avsnitt 6.4 om finansiering.
Enligt 27 § NFS ska företrädaren för ett samverkansområde årligen senast den 31
mars meddela Naturvårdsverkets datavärd vilka kommuner som deltar i samverkan
under innevarande år. Anledningen är att datavärden ska kunna ha med detta i sina
förberedelser för kommande rapporteringsomgång.
Precis som för en enskilt kontrollerande kommun ankommer det på samverkansområdet att räkna ut i vilken omfattning de ska utföra kontrollen, dvs. hur många
provtagningsplatser som minst krävs, om det är kontinuerliga eller indikativa mätningar, hur modellberäkningar kan användas, vilka undantag i föreskrifterna som
kan tillämpas osv.
6.2.3
Vid överskridande av miljökvalitetsnorm
Vid överskridande eller risk för överskridande i någon av de samverkande kommunerna ska den aktuella kommunen enligt 30 § LKF omedelbart skicka in en underrättelse till Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Om det praktiska handhavandet av kontrollen sköts av annan part i samverkansområdet än denna kommun,
måste kommunen informeras så snart risk för överskridande föreligger, så att
kommunen kan fullgöra sin underrättelseskyldighet.
Även kommuner där en eller flera miljökvalitetsnormer överskrids kan delta i ett
samverkansområde, detta utifrån samma princip som att även små kommuner (med
färre än 10 000 invånare, som ju undantas från vissa mätkrav) kan delta i samverkan.
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6.3

Program för samordnad kontroll

I de fall kontrollen sker genom samverkan ska enligt 5 § NFS ett program för samordnad kontroll finnas. Programmet ska tas fram i samråd mellan de kommuner
och andra aktörer som samverkar. Huvudsyftet med programmet är att följa upp
miljökvalitetsnormerna, varför detta lämpligen ges störst fokus, dvs. framför andra
behov och delar av samverkan, som dock även gärna kan ingå i programmet. Programmet ska enligt 6 § NFS som lägst innehålla:
1) Organisation (företrädare för samverkansområdet, samverkansparter och hur samverkan organiseras). En företrädare för samverkansområdet ska utses. Denna person/organisation ska föra samverkansområdets talan vid behov samt utgöra huvudkontaktperson gentemot Naturvårdsverket och andra berörda parter. Av programmet ska även framgå
vilka parter som ingår i samarbetet (kommuner, länsstyrelser, företag/industrier) och hur det ska organiseras, med andra ord vem som gör
vad.
2) Kontrollstrategi för en tidsperiod om minst två år. Perioden kan gärna
vara längre, men det är då lämpligt att se över programmet minst vartannat år, så att strategin fortfarande stämmer överens med den luftkvalitet
som råder i området. De samverkande parterna ska gemensamt komma
fram till var de för samverkansområdet obligatoriska mätstationerna ska
placeras, dvs. i vilken/vilka kommuner och på vilka gator samt vilken
mätutrustning som ska användas. Den närmare placeringen av mätutrustningen ska ske i enlighet med föreskrifterna och bör därmed kunna överlåtas till den aktör som utför själva kontrollen. Kontrollstrategin ska även
redovisa eventuella planerade modellberäkningar samt indikativa mätningar. Valet av kontrollstrategi ska motiveras i programmet. Se även
punkt 4 nedan samt avsnitt 5.4.
3) Kartor med markerade provtagningsplatser, områden där modellberäkning ska utföras samt annan relevant information. Till programmet ska bifogas kartor där samtliga provtagningsplatser finns markerade, såväl för kontinuerliga som indikativa och enklare mätningar.
Kartorna ska även visa vilka områden/gator i samverkansområdet som
kommer att omfattas av modellberäkningar. Annan relevant information
som kan ingå är t.ex. markering av verksamheter som kan påverka luftkvaliteten i högre grad (vid sidan av vägnätet exempelvis större anläggningar, bostadsområden med småskalig vedeldning etc.).
4) Information om samt analys av tidigare kontrollresultat inför kommande kontrollstrategi. Detta utgör bakgrund till själva programmet
och motiverar valet av och inriktningen på den kommande kontrollstrategin.
5) Rutiner för rapportering och information. Rapportering och information samt den bearbetning av data som föregår detta är viktiga inslag i
luftkvalitetskontrollen. Med flera parter som samverkar är det viktigt att
även bestämma vem som ska ansvara för att rapportera data till Datavär-
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6)

den och vem som ska ansvara för att informera allmänheten. Beträffande
rapporteringen är det lämpligt om samverkansområdet rapporterar
gemensamt. Ansvaret kan då ligga på företrädaren för området eller på
annan utsedd part. När det gäller information kan ett alternativ vara att
samtliga kommuner/parter informerar var för sig och ett annat alternativ
vara att informationen sker gemensamt på en gemensam webbplats. De
ingående parterna bör då lämpligen länka till denna gemensamma webbplats från sina egna respektive webbplatser.
Långsiktig mät- och modellberäkningsstrategi. Till programmet ska
även bifogas en strategi för hur man planerar att lägga upp kontrollen på
längre sikt, kanske 3–8 år. I detta kan t.ex. ingå en prognos över halternas
utveckling och därmed förväntad justering av de kontinuerliga mätningarna, hur användningen av modellberäkningar kan utvecklas och hur de
kommuner i samverkansområdet som har bättre luftkvalitet ska få sina
kontrollbehov tillgodosedda genom t.ex. enkla, kortvariga mätningar.

Programmet kan naturligtvis utformas med en högre ambition än den miniminivå
som förordningen och föreskrifterna kräver. Exempelvis är det mycket lämpligt att
genomföra modellberäkningar över hela området, inte minst i de kommuner som
inte hyser någon av de kontinuerliga mätningarna. Modellberäkningarna kan även
kompletteras med eller ersättas av indikativa mätningar eller andra enklare mätningar (t.ex. diffusiv provtagning).
Programmet kan även kompletteras med mätningar etc. som tillgodoser behoven
för andra aktörer än kommunerna som deltar i samverkan. Det kan handla om underlag till miljömålsuppföljningen för länsstyrelsen eller mätningar inom ramen för
egenkontrollen för de verksamhetsutövare som ingår i samverkan. Dessa mätningar
bekostas antingen av länsstyrelsen respektive de ansvariga verksamhetsutövarna
(eller enligt annan överenskommelse), själva kontrollen kan dock bedrivas inom
ramen för samverkan med den kompetens som finns där.
Varje år senast den 31 mars ska programmet rapporteras till Naturvårdsverkets
datavärd. I bilaga 5 NFS anges i kommentarskolumnen ”enligt 5–6 §§, om relevant”, med om relevant avses om det överhuvudtaget bedrivs samverkan. Om
kommunerna inte samverkar finns inget program att rapportera.

6.4

Finansiering

En av de stora vinsterna med att samverka är de ekonomiska fördelarna. Dessa
uppnås dels genom att kompetensen i luftfrågor i en region koncentreras, dvs. färre
personal behövs, dels att kraven på antalet mätstationer enligt föreskrifterna kan bli
avsevärt färre per kommun än vid enskild kontroll.
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Samverkansområdena avgör själva hur kontrollen och de personella resurserna ska
finansieras. Det kan dock vara lämpligt att ledas av ett ”rättviseperspektiv”, dvs. att
deltagarna betalar utifrån den nytta de får av samverkan. En kommun som har stor
befolkningsmängd, bland de sämre luftkvalitetsförhållandena i samverkansområdet
samt hyser en kontinuerlig provtagningsplats bör kunna förväntas bidra i större
utsträckning än en liten kommun med bättre luftkvalitet, färre invånare och som
enbart får sin luftkvalitet beräknad eller mätt indikativt eller liknande.
Nedan redovisas ett antal förslag till hur finansieringen kan ske:
• En fast avgift för alla deltagande kommuner, samt en avgift per kommuninvånare. Denna kan differentieras beroende på kommunens luftkvalitet.
• Kommuner med halter över en miljökvalitetsnorm betalar för separat/a
kontinuerlig/a mätning/ar, men ingår även i samverkansområdet och bidrar
till finansieringen av detta. Ett alternativ är att samverkansområdets provtagningsplatser med överskridanden av miljökvalitetsnormer får ingå i det
ordinarie programmet och finansieras av samtliga deltagare. Så kan exempelvis fallet vara när det totala antalet provtagningsplatser för samverkansområdet är få.
• En fast avgift per deltagande verksamhetsutövare som utöver detta kan
kompletteras med en differentierad avgift beroende på de mätningar som
företaget/industrin behöver för att genomföra sin egenkontroll.
• Relevanta verksamhetsutövare, såsom väghållare, kan delta i finansieringen.
• Länsstyrelsen kan bidra med en viss del av sitt miljöövervakningsoch/eller miljömålsanslag.
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7

Kontroll

I kapitel 5 beskrevs översiktligt hur en kommun kan komma igång med sin luftkvalitetskontroll. I detta kapitel går vi igenom mer i detalj hur kontrollen ska bedrivas
enligt förordning och föreskrifter samt ger kompletterande vägledning kring hur
lagstiftningen enligt Naturvårdsverkets mening bör tolkas.

7.1

Inledande kartläggning

En del kommuner har utvärderat luftkvaliteten i många år och har god kunskap om
hur luftkvalitetssituationen ser ut. Andra kommuner befinner sig mer i startskedet,
eller har haft ett längre uppehåll sedan de senast genomförde mätningar. I dessa fall
är det viktigt att göra en lägesbeskrivning eller kartläggning av de lokala förutsättningarna och halterna (7 § Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 2010:8 [NFS]). Denna är nödvändig bland annat för att kunna bedöma om luftföroreningar överhuvudtaget utgör ett problem och vilka källor som i så fall kan
vara av betydelse. Dessutom är den inledande kartläggningen en viktig förutsättning för placeringen av eventuell mätutrustning.
Den inledande kartläggningen genomförs lämpligen såväl genom en inventering av
de lokala förutsättningarna som genom modellberäkningar och/eller enklare mätningar.
7.1.1
Lokala utsläpp
Lokala utsläpp spelar i många fall en avgörande roll för luftkvaliteten. Kartläggning av utsläppen inom en kommun eller ett län är därför en mycket betydelsefull
del i kartläggningen av luftkvaliteten. Emissionsdatabaser är också en förutsättning
för lufthaltsmodeller och källkarakterisering.
Vilka lokala källor som dominerar beror till viss del på var i landet man befinner
sig, men i de flesta fall är vägtrafik den helt dominerande påverkansfaktorn. På
vissa orter kan även lokala källor som vedeldning vara av betydelse. Avsikten med
tabell 7.1 nedan är att, utifrån den egna tätortens mest dominerande utsläppskällor,
ge ledning om vilka ämnen som kan förekomma i halter över den nedre utvärderingströskeln. Jämförelse kan även göras med närliggande tätorter som har liknande problembild.
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Tabell 7.1

Huvudsakliga utsläppskällor för olika förorenande ämnen

Källa

Förorening

Vägtrafik

PM10, PM2,5, NOx1, VOC2, CO

Småskalig vedeldning

PM10, PM2,5, NOx1, VOC2, CO, PAH3

Sjöfart

PM10, PM2,5, NOx1, SO2, VOC2

Industriell verksamhet/enskilda punktkällor

PM10, PM2,5, SO2, VOC2, CO, metaller, PAH3

Arbetsmaskiner

PM10, PM2,5, NOx1, VOC2, CO

Värmeverk, inkl el

PM10, PM2,5, NOx1, SO2, CO

Hushåll

VOC

Intransport från omgivande regioner och länder

PM10, PM2,5, SO2, O3

1

NO2 ingår i NOx
Bensen ingår som VOC (Volatile Organic Compounds)
3
Bens(a)pyren ingår som PAH (polycykliskt aromatiskt kolväte)
2

7.1.2
Lokalklimatologi
Samma mängd luftföroreningar som emitteras lokalt kan få olika betydelse för
luftkvaliteten i olika tätorter, bland annat beroende på klimatologiska faktorer och
att topografin varierar. I Sverige har många samhällen vuxit upp vid vattendrag i
dalgångar, eller vid skyddade havs- och sjövikar och liknande, vilket kan medföra
problem med omblandning av luften genom markinversion. Lokala vindsystem
som sjö- och landbris, berg- och dalvind och omlandsbris har också betydelse för
den lokala luftsituationen.
En av de faktorer som har stor betydelse för luftkvaliteten i en tätort är bebyggelsestrukturen. I ett gaturum med byggnader på båda sidor av vägen samt där husen är
höga och kvarteren långa är förutsättningarna för ventilation dåliga, vilket medför
höga halter av luftföroreningar. Om gatan däremot är bred, omgärdas av parkmark
eller om det är öppet mellan husen finns goda chanser för omblandning av luften.
Luftkvaliteten kan även variera mycket från den ena sidan av gatan till den andra
p.g.a. luftens cirkulation i gaturummet och gatans läge i förhållande till vindriktningen. Höga halter genereras vanligtvis på gatans läsida, dvs. om vinden blåser
vinkelrätt mot gatan skapas en virvel som driver luftföroreningarna mot läsidan.
7.1.3
Meteorologi
Sverige är ett avlångt land med geografiskt sett mycket varierande klimat. Detta får
betydelse för luftföroreningssituationen på flera sätt. Generellt kan en nord-sydlig
föroreningsgradient identifieras vad gäller främst bakgrundshalter, med bättre luftkvalitet ju längre norrut man kommer, men lokala variationer förekommer.
Temperatur. Låga temperaturer orsakar inte i sig höga luftföroreningshalter, däremot effekterna av dem. Ju kallare det är desto större blir generellt utsläppen från
uppvärmning av bostäder genom en ökad användning av bränsle. En annan effekt
av låga temperaturer i kombination med svaga vindar är att markinversion kan
uppstå, vilket periodvis kan orsaka höga halter av luftföroreningar.
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Nederbörd. När det regnar tvättas partiklar och vattenlösliga luftföroreningar, t.ex.
svaveldioxid, ut ur lufthavet. En annan effekt av nederbörd är att vägbanorna blir
våta och att resuspension, dvs. uppvirvling, av partiklar då förhindras. När vägbanan sedan torkar kan partiklarna åter virvla upp i luften.
Vind. Vindens styrka och riktning har stor betydelse för spridningen och koncentrationen av luftföroreningar. I vårt land är ofta västliga och sydvästliga vindar vanligast förekommande, de har ibland även högre vindhastighet och späder då ut
föroreningar bättre.
7.1.4
Bakgrundshalter
Att känna till den regionala bakgrundshalten är viktigt för att kunna avgöra hur stor
del av de totala halterna i tätorten som är en följd av lokala utsläpp. Bakgrundshalterna varierar över landet, mycket beroende på den långväga transport av luftföroreningar som sker från andra länder. Till följd av de luftströmmar som råder och
närheten till stora luftföroreningskällor i de tätbefolkade delarna av Europa får vi
därför generellt sett högre bakgrundshalter i södra Sverige än i den norra delen av
landet. Påslaget av halter från långväga transport varierar i sin tur mellan olika
föroreningar, vilka påverkas av olika av processer som bortför dem från luftrummet, t. ex. kemisk omvandling och deposition.
Utförliga uppgifter om vilka bakgrundshalter som förekommer i landet kan hämtas
hos Naturvårdsverkets datavärd99. På datavärdens webbplats finns en stationskarta
på vilken det går att se vilken bakgrundsstation som ligger närmast den egna kommunen.
7.1.5
Enklare mätningar och beräkningar
Syftet med den inledande kartläggningen är att få en bild av luftkvalitetssituationen
i kommunen eller samverkansområdet och därmed kunna avgöra hur omfattande
den fortsatta kontrollen ska vara.
Grundläggande är att, såsom avsnitt 7.1.1–7.1.4 visar, göra en bedömning av de
allmänna förutsättningarna i området när det gäller lokala utsläpp, lokalklimatologi
meteorologi och bakgrundshalter. Därefter behöver en mer konkret bestämning av
halterna göras. Ju mer omfattande kontroll som här kan göras desto bättre och värdefullare, dock utgörs lämpligen miniminivån av diffusiv provtagning jämnt fördelat under ett år. Diffusiv provtagning är ofta en kostnadseffektiv metod för översiktlig kartläggning. Ett alternativ eller komplement till diffusiv provtagning är
enklare modellberäkningar som på ett överskådligt sätt kan visa var i kommunen
eller samverkansområdet mer noggrann kontroll kan behövas.
99

www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/datavardskapluft
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7.2

Objektiv skattning av luftkvaliteten

7.2.1
Objektiv skattning – vad är det och när får det tillämpas?
Enligt 27 § LKF får miljökvalitetsnormerna kontrolleras genom objektiv skattning100 när luftkvaliteten för någon eller några föroreningar har konstaterats vara så
pass god att halterna ligger under den nedre utvärderingströskeln. Kommuner med
färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning så länge halterna inte
överskrider en eller flera miljökvalitetsnormer. För att kunna hävda möjligheten att
tillämpa objektiv skattning gäller för såväl dessa små kommuner som för större
kommuner och samverkansområden att de med jämna mellanrum, exempelvis vart
tredje år, kontrollerar luftkvaliteten med enklare mätningar (t.ex. diffusiv provtagning eller indikativa mätningar) eller modellberäkningar.
Det finns olika sätt att utföra en objektiv skattning av luftkvaliteten. Ett sätt är att
göra en jämförelse mot andra orter med liknande förutsättningar. Ett annat sätt är
att använda så kallade nomogram eller enklare beräkningsmodeller. Det går även
att göra korta mätningar med enkla metoder, exempelvis s.k. diffusionsprovtagare.
7.2.2
Jämförelse mot andra orter
Många orter i Sverige har liknande förutsättningar när det gäller meteorologi, bebyggelseutformning, stadsplanering, trafikintensitet, andel småskalig vedeldning,
närhet till externa påverkande utsläppskällor, exempelvis sjöfart, industri och trafikleder, osv. Vid objektiv skattning av den egna kommunens luftkvalitet kan det
därför vara lämpligt att se sig om i den närmaste regionen: Vilka kommuner finns
med liknande förutsättningar som den egna kommunens? Har dessa kontrollerat
luftkvaliteten? Var har kontrollen utförts? Vilka resultat har kontrollen (mätningar
och beräkningar) i så fall givit? Verkar det rimligt att samma förhållanden och
halter skulle råda i den egna kommunen?
På detta vis går det att få en fingervisning om hur luftkvaliteten kan se ut i den
egna kommunen. Denna typ av objektiv skattning är dock mycket översiktlig och
kompletteras lämpligen med någon av nedanstående metoder.
7.2.3
Nomogrammetoden
Nomogrammetoden är en metod (s.k. empirisk modell) som kan användas vid objektiv skattning av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i en tätort. Den baseras
på tre delar: 1) lokala haltbidrag, 2) bakgrundsbidrag och 3) extremvärden (percen100

I förordningen används uttrycket ”objektiv bedömning”. Vår uppfattning är dock att det handlar om
en naturvetenskaplig skattning av halterna, varför vi istället valt att använda uttrycket ”objektiv skattning” i föreskrifterna och denna handbok. I tidigare versioner av förordningen har uttrycket ”objektiv
uppskattning” använts.
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tiler). Metoden beskrivs utförligt med olika exempel i SMHI:s rapport (2001, rev
2004) ”Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2”101 (nedan kallad
nomogramrapporten), men återges här i korta drag.
För att kunna uppskatta de lokala bidragen till luftkvaliteten behövs grundläggande
data i form av trafikintensitet och emissionsfaktorer. Trafikdata kan kommunen
själv ordna genom att genomföra en trafikmätning. Avgasrelaterade emissionsfaktorer finns uträknade i nomogramrapporten. Det går också att finna värdefullt underlag i NVDB, Nationell Vägdatabas102 samt Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar103. Med dessa uppgifter går det därefter att beräkna det lokala
haltbidraget (årsmedelvärde) med hjälp av ett nomogram. I figurerna 7.1 och 7.2
nedan visas nomogram för PM10 respektive NO2 i gaturum. I nomogramrapporten
finns nomogram även för öppen väg.
Till det lokala haltbidraget ska även bakgrundsbidraget läggas till. För partiklar
(PM10) rör det sig om ca 9–16 µg/m3 och för NO2 om ca 10–20 µg/m3. Bidraget
varierar dock med storlek på tätort och geografiskt läge i landet. Utförligare tabeller med bakgrundshalter finns i nomogramrapporten samt på Datavärdens webbplats.
Avslutningsvis ska en bedömning av extremvärden, uttryckta som percentiler,
göras, dvs. en bedömning av hur pass mycket de sanna mätvärdena kan tänkas
avvika från det ovan beräknade årsmedelvärdet. Detta kan göras antingen genom
att använda lokalt bestämda kvoter mellan percentiler och medelvärde (i de fall
årslånga mätserier finns från orten) eller genom att använda mer generellt uträknade samband. Sådana finns att tillgå i nomogramrapporten.
Nomogrammetoden har kvalitetssäkrats104 och befunnits uppfylla kraven för objektiv skattning med god marginal, i de flesta fall uppfylls även kvalitetsmålet för
beräkningsmodeller. Generellt kan dock sägas att halterna underskattas en aning
för såväl PM10 som NO2. För mer komplicerade trafikmiljöer med mycket höga
trafikflöden, många körfält, halvöppen och svårdefinierad bebyggelse har metoden
visat sig vara mindre lämplig att använda, då den p.g.a. brister i beskrivningen av
förutsättningarna har haft en tendens att kraftigt överskatta halterna. Nomogram är
dock en användbar metod som kan rekommenderas som en del av den objektiva
skattningen, förutsatt att den tillämpas i rätt sammanhang.

101
102

Finns att ladda ner på www.luftkvalitet.se.
www.trafikverket.se/nvdb.

103

www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/Handbok-forvagtrafikens-luftfororeningar/.

104

Undersökning av nomogrammetoden för uppskattning av halter av PM-10 och NO2. SMHI Rapport
Nr. 2009 - 33.
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Exempel:
Fordonsmängd=15 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 250 mg/km
Gaturummets bredd = 40 m

Miljökvalitetsnorm: 40 µg/m3

Resultat : lokalt haltbidrag: 8.4 μg/m3

Figur 7.1 Nomogram för bedömning av lokala bidrag från gaturum till årsmedelhalter av PM10.
Källa: Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2
(SMHI nr 102 2001, reviderad version december 2004, www.luftkvalitet.se)
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Exempel:
Fordonsmängd=20 000 fordon/dygn
Emissionsfaktor= 1.4 g/km
Gaturummets bredd = 40 m
Resultat : lokalt haltbidrag: 13 μg/m3

Figur 7.2 Nomogram för bedömning av lokala bidrag från gaturum till årsmedelhalter av NO2.
Källa: Nomogram för uppskattning av halter av PM10 och NO2
(SMHI nr 102 2001, reviderad version december 2004, www.luftkvalitet.se)
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7.2.4
Enklare mätningar
Det kan vara lämpligt att komplettera den mer översiktliga objektiva skattningen
med enklare mätningar, utan att för den sakens skull behöva lägga ner för mycket
tid och resurser. Här kan exempelvis s.k. diffusiv provtagning tillämpas. Detta
innebär mycket enkla mätningar vars fördelar är att de är billiga, enkla att hantera
och placera samt att de har lågt mätdatabortfall och varken kräver elektricitet eller
tillsyn. Det som kan upplevas som en nackdel är att metoden enbart ger veckoeller månadsmedelvärden samt att det tar lång tid mellan provtagning och resultat.
Detta gör att den inte passar för kontinuerliga eller indikativa mätningar med krav
på hög tidsupplösning, men däremot mycket bra för objektiv skattning och inledande kartläggning. Viktigt att tänka på är att representativiteten i slutresultatet
ökar om mätningarna sprids ut över året.
7.2.5
Beräkningar
Enligt 27 § LKF får kontrollen av en förorening ske genom objektiv skattning eller
modellberäkningar i de fall halterna ligger under den nedre utvärderingströskeln.
De beräkningsmodeller som finns tillgängliga är olika avancerade för användaren
samt har olika möjligheter. För objektiv skattning kan s.k. empiriska modeller användas. Dessa baseras inte på emissioner eller emissionsdatabaser utan på erfarenhetsbaserade samband. Exempel på sådana samband är t.ex.:
• Spatiala samband – Samband mellan urban bakgrund och gaturum
• Samband för olika medelvärdestider – Samband mellan dygnsmedelvärde
och timmedelvärden
• Relationer mellan olika luftföroreningar – Kvoter mellan PM10/PM2,5
Nomogrammetoden är ett exempel på en empirisk modell (se avsnitt 7.2.3). För
den kommun eller det samverkansområde som önskar utföra mer detaljerade beräkningar av luftkvaliteten finns möjligheten att använda sig av andra, mer avancerade, kommersiellt tillgängliga modeller. I avsnitt 7.4 ges mer information om
denna typ av modeller.

7.3

Mätning

7.3.1
Kontinuerliga respektive indikativa mätningar
Mätningarna kan antingen genomföras kontinuerligt eller indikativt. Skillnaden
ligger till stor del i tidsomfattning, men även i krav på kvalitet och metodik. Mätningar kan även vara av ett mycket enkelt slag, utan större krav på kvalitetsmål än
dem för objektiv skattning.
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7.3.1.1

KONTINUERLIGA MÄTNINGAR

Med kontinuerliga mätningar menas för de flesta av miljökvalitetsnormerna mätningar som pågår under ett helt kalenderår på en och samma provtagningsplats,
utan annat avbrott än för regelbunden kalibrering eller normalt underhåll. Kvalitetsmålen enligt Bilaga 1 NFS för osäkerhet, datafångst och tidstäckning ska uppfyllas. Referensmetod enligt Bilaga 2 NFS eller likvärdig metod ska användas.
Kontinuerliga mätningar ska som grundregel ske i kommuner eller samverkansområden med en befolkningsmängd överstigande 10 000 invånare när den nedre utvärderingströskeln överskrids. Kommuner som inte samverkar får använda indikativa mätningar vid halter mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln.
Kommuner med färre än 10 000 invånare ska mäta kontinuerligt när halterna
överskrider en miljökvalitetsnorm för en förorening.
Korrekt utförda kontinuerliga mätningar innebär alltid en fördel för resultatet. Dels
med tanke på kravet på att referensmetod eller likvärdig metod används, men även
det faktum att mätningarna pågår under ett helt kalenderår innebär en fördel, inte
minst när man ser till den årliga fluktuationen i PM10-halter. Att enbart mäta under
en del av året ger inte en rättvisande bild av halterna som helhet och försvårar utvärdering mot miljökvalitetsnormerna.
7.3.1.2

INDIKATIVA MÄTNINGAR

Med indikativa mätningar menas mätningar som pågår på en provtagningsplats
under minst 14 % av ett år, exklusive avbrott för regelbunden kalibrering eller
normalt underhåll. Påföljande år kan mätningen vid behov flyttas till annan provtagningsplats. Kvalitetsmålen enligt Bilaga 1 NFS för osäkerhet, datafångst och
tidstäckning ska uppfyllas. För de flesta av miljökvalitetsnormerna tillåts en högre
osäkerhet för mätvärdet vid indikativa mätningar. Referensmetod enligt Bilaga 2
NFS eller likvärdig metod behöver inte användas, men innebär en fördel.
Indikativa mätningar får användas som komplement till kontinuerliga mätningar
vid halter över den övre utvärderingströskeln samt i kombination med kontinuerliga mätningar och modellberäkningar vid halter mellan den nedre och den övre
utvärderingströskeln. De kan även användas av kommuner som kontrollerar enskilt, dvs. inte inom ramen för samverkan, när halterna för en förorening ligger
mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln.
7.3.2
Antal provtagningsplatser
Antalet provtagningsplatser för en kommun eller ett samverkansområde avgörs i
första hand av halternas nivå i förhållande till de s.k. utvärderingströsklarna. Se
avsnitt 5.2 hur bedömningen av huruvida en utvärderingströskel har överskridits
ska gå till.
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7.3.2.1

OM HALTERNA ÖVERSKRIDER UTVÄRDERINGSTRÖSKLARNA

Grundkravet vid överskridande av en av utvärderingströsklarna (den nedre eller
den övre) är att genomföra kontinuerliga mätningar. I 9 § NFS anges det minsta
antalet provtagningsplatser som ska finnas i en kommun eller ett samverkansområde när kontinuerliga mätningar utgör den enda informationskällan (tabell 7.2), dvs.
det enda sättet att kontrollera luftkvaliteten.
Tabell 7.2 Antal provtagningsplatser enligt 9 § NFS 2010:8

Bens(a)pyren

Arsenik
Kadmium
Nickel

Partiklar
(PM10, och
PM2,5)'

B. Vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln (NUT) och den övre utvärderingströskeln (ÖUT)
Kvävedioxid
Svaveldioxid
Bly
Kolmonoxid
Bensen

Bens(a)pyren

Arsenik
Kadmium
Nickel

Partiklar
(PM10, och
PM2,5)'

A. Vid halter över den övre utvärderingströskeln (ÖUT)

Kvävedioxid
Svaveldioxid
Bly
Kolmonoxid
Bensen

Antal
invånare,
tusental

10–249

1

2

1

1

1

1

1

1

250–499

2

3

1

1

1

2

1

1

500–749

2

3

1

1

1

2

1

1

750–999

3

4

2

2

1

2

1

1

1 000–1 499

4

6

2

2

2

3

1

1

1 500–1 999

5

7

2

2

2

3

1

1

2 000–2 749

6

8

2

3

3

4

1

1

2 750–3 000

7

10

2

3

3

4

1

1

1
Det totala antalet provtagningsplatser för PM10 och PM2,5. Om PM10 och PM2,5 mäts vid samma
provtagningsplats, ska dessa räknas som två skilda provtagningsplatser.

Fördelen med att samverka kan i detta fall belysas med följande schematiska exempel: Tio kommuner kontrollerar enskilt. Halterna av en viss förorening, t.ex.
NO2, ligger över den övre utvärderingströskeln i samtliga kommuner. Enligt 9 §
NFS ska då varje kommun genomföra kontinuerliga mätningar. Detta innebär totalt
10 provtagningsplatser om kommunerna vardera har mellan 10 000 och 249 000
invånare. Om dessa tio kommuner istället samverkar behöver de tillsammans enbart ha en (1) provtagningsplats om de totalt sett underskrider 250 000 invånare (2
st. vid 250 000–749 000 invånare). Utöver detta är det mycket fördelaktigt, men
inget krav, att genomföra modellberäkningar eller indikativa mätningar som ett
komplement, detta för att få en uppfattning av luftkvaliteten i de kommuner där
kontinuerlig mätning inte sker.
Vad som särskilt kan behöva förtydligas med tabellen ovan är kraven på antal partikelmätningar. Det gäller exempelvis vilka krav som gäller om halterna för såväl
PM10 och PM2,5 ligger mellan NUT och ÖUT och befolkningen understiger 250 000
invånare. Kravet på antal provtagningsplatser är då enligt tabellen en (1), och
kommunen eller samverkansområdet får på egen hand avgöra vilken fraktion (PM10
eller PM2,5) som ska mätas. Genom att bara en fraktion mäts kommer det därmed
att saknas information om halterna för den andra fraktionen. Om resurser finns
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utförs därför lämpligen mätningar av båda fraktionerna. Om inte, kan det vara
lämpligt att mäta den fraktion som bedöms vara svårast att klara miljökvalitetsnormerna för. Kommunen/samverkansområdet får vidare avgöra hur många provtagningsplatser som ska finnas för respektive fraktion om kravet omfattar ett större
antal platser. Det är dock lämpligt att platserna fördelas jämnt, såväl mellan fraktionerna som i gaturum respektive urban bakgrund. Gaturum ska dock prioriteras i
enlighet med 17 § NFS.
Vare sig vid samverkan eller om en kommun kontrollerar enskilt, finns det något
egentligt krav på att använda modellberäkningar. I synnerhet vid samverkan, då
kravet på antal provtagningsplatser är mycket lågt, är det dock mycket fördelaktigt
om mätningarna kombineras eller kompletteras med beräkningar, inte minst som
ovan nämnts för att ge en bild av luftkvalitetssituationen i de kommuner eller områden där mätning inte sker. Vid halter över den övre utvärderingströskeln får antalet provtagningsplatser dessutom minskas med upp till hälften om modellberäkningar samtidigt sker.
Vid sidan av grundkravet i 9 § NFS finns i föreskrifterna ett antal undantag:
• En kommun som överskrider en miljökvalitetsnorm, men som ingår i samverkansområde, behöver ha minst en (1) provtagningsplats för det aktuella
ämnet, oavsett befolkningsmängd. Se avsnitt 7.3.2.2.
• Om de kontinuerliga mätningarna kompletteras eller kombineras med
modellberäkningar och/eller indikativa mätningar får antalet provtagningsplatser minskas med upp till 50 %. Se avsnitt 7.3.2.3.
• Om en miljökvalitetsnorm överskrids i två eller flera angränsande kommuner och överskridandet beror på samma emissionskälla, kan undantag från
kravet på mätning i varje kommun göras. Se avsnitt 7.3.2.4.
• Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning
för respektive miljökvalitetsnorm så länge halterna underskrider miljökvalitetsnormsnivån. Se avsnitt 7.3.2.5.
• Kommuner som inte ingår i något samverkansområde får mäta indikativt
istället för kontinuerligt om halterna ligger mellan den övre och den nedre
utvärderingströskeln. Se avsnitt 7.3.1.2.
7.3.2.2
OM HALTERNA ÖVERSKRIDER ELLER RISKERAR ATT
ÖVERSKRIDA MILJÖKVALITETSNORMEN

Om halterna i en kommun överskrider eller riskerar att överskrida en miljökvalitetsnorm ska enligt 9 och 10 §§ NFS kontinuerliga mätningar ske. Detta gäller
såväl kommuner som mäter enskilt som kommuner som samverkar med andra
kommuner i luftvårdsförbund eller andra former av samverkansområden. Om en
enskilt kontrollerande kommun överskrider en miljökvalitetsnorm gäller antalet
provtagningsplatser i kolumn A i tabell 7.2 (9 § NFS), dvs. samma krav som vid
överskridande av den övre utvärderingströskeln. Om kommunen samverkar ska
åtminstone en provtagningsplats finnas i kommunen till följd av det befarade eller
konstaterade överskridandet. Om flera kommuner i ett samverkansområde
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överskrider miljökvalitetsnorm/er ska således en provtagningsplats finnas i varje
överskridande kommun. Dessa kan ingå i det totala antalet föreskrivna provtagningsplatser enligt kolumn A i tabell 7.2 (9 § NFS). Om antalet överskridande
kommuner är många kan resultatet bli att samverkansområdet som helhet behöver
fler provtagningsplatser än vad som normalt föreskrivs vid överskridande av den
övre utvärderingströskeln för just detta invånarantal. Ett undantag utgör den situation som avses i 10 § andra stycket NFS, dvs. när överskridandet beror på samma
emissionskälla (se avsnitt 7.3.2.4).
Kommunerna ska själva, eller inom ramen för samverkan, avgöra när de riskerar att
överskrida en miljökvalitetsnorm. Kriterier för denna bedömning är de uppmätta
värdenas osäkerhet, variationer i klimat, provtagningsplatsens belägenhet, utrustningens funktionalitet etc. En bedömning av detta slag är särskilt påkallad då de
uppmätta värdena ligger över den övre utvärderingströskeln.
Provtagningsplatser där miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskridits de
senaste tre åren ska enligt luftkvalitetsdirektivet behållas, om de inte av särskilda
omständigheter, t.ex. fysisk planering, måste flyttas.
7.3.2.3
MÄTRABATT VID MODELLBERÄKNINGAR ELLER INDIKATIVA
MÄTNINGAR

Om halterna befinner sig över den övre utvärderingströskeln och de kontinuerliga
mätningarna kompletteras med modellberäkningar eller indikativa mätningar, får
antalet provtagningsplatser enligt 13 § NFS minskas med upp till 50 % för en
kommun eller ett samverkansområde. Ett antal kriterier måste dock uppfyllas:
1) Informationen måste vara tillräcklig för att luftkvaliteten ska kunna utvärderas med avseende på miljökvalitetsnormerna och tröskelvärdena för
larm.
2) Informationen måste uppfylla kravet enligt 38 § LKF på att informera
allmänheten.
3) Informationen måste vara tillräcklig för att bestämma halten med den
noggrannhet med avseende på kvalitetsmål för data som specificeras i Bilaga 1 NFS.
Detta innebär exempelvis att en kommun eller ett samverkansområde som har krav
på två provtagningsplatser för kontinuerlig mätning av kvävedioxid endast behöver
ha en (1) provtagningsplats om de även använder modellberäkningar eller indikativa mätningar enligt kriterierna ovan. Om grundkravet hade varit tre provtagningsplatser hade de kunnat minskas till två platser.
7.3.2.4
UNDANTAG FRÅN KRAV PÅ KONTINUERLIGA MÄTNINGAR VID
SAMMANHÄNGANDE ÖVERSKRIDANDE AV EN MILJÖKVALITETSNORM I
FLERA KOMMUNER

För att öka möjligheterna att hålla antalet provtagningsplatser, och därmed nedlagda resurser, på en rimlig nivå, kan 10 § andra stycket NFS tillämpas. Bestämmelsen
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anger att om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i två
eller flera angränsande kommuner och överskridandet beror på samma emissionskälla, kan undantag från kravet på att en kommun som överskrider en miljökvalitetsnorm ska mäta kontinuerligt, göras. Antalet provtagningsplatser ska dock vara
så pass många att överskridandet går att utvärdera med tillräcklig noggrannhet och
mätbortfallet ska kompenseras med modellberäkningar.
Detta innebär att vid överskridande i flera kommuner i ett samverkansområde utmed exempelvis en starkt trafikerad infartsled (t.ex. infarten till en storstad), får en
del av kontrollen ske med modellberäkningar istället för kontinuerliga mätningar.
Om en miljökvalitetsnorm för samma eller en annan förorening överskrids eller
riskerar att överskridas i en av dessa kommuner på annan plats än precis vid den
trafikerade vägen (eller annan tänkbar emissionskälla), ska dock kontinuerliga
mätningar ske i kommunen på den plats där överskridandet noterats, exempelvis
centrumkärnan.
7.3.2.5

UNDANTAG FÖR KOMMUNER MED FÄRRE ÄN 10 000 INVÅNARE

För kommuner med en befolkningsmängd färre än 10 000 invånare gäller inte
samma krav på mätningar som för övriga kommuner. Dessa i befolkningsmängd
”mindre kommuner” behöver enligt 11 § NFS inte utföra mätningar när halterna
överskrider utvärderingströsklarna, utan först när halterna riskerar att överskrida en
miljökvalitetsnorm.
I de fall halterna underskrider de respektive miljökvalitetsnormerna i en sådan
mindre kommun, ska normerna kontrolleras genom objektiv skattning, se avsnitt
7.2. Kommunerna bör dock med viss regelbundenhet (t.ex. vart tredje år), eller då
förutsättningar har förändrats som kan ha betydelse för luftkvaliteten, utföra enklare mätkampanjer (t.ex. diffusiv provtagning under ett år eller delar av ett år, jämnt
säsongsfördelat), antingen för att bekräfta att halterna ligger under normnivån eller
för att konstatera att halterna riskerar att överskrida normen och att kontinuerliga
mätningar därför behövs.
Även dessa kommuner kan ingå i samverkansområden och samverka kring mätningar och beräkningar, antingen utifrån de krav som ställs på dem som ”mindre
kommuner” eller med samma förutsättningar som övriga kommuner. Ambitionsnivån kan naturligtvis alltid vara högre än de lägst ställda kraven.
7.3.3
Val av plats för mätning
Det är viktigt att uppmätta data är relevanta för syftet med mätningarna. I första
hand gäller det kontroll av miljökvalitetsnormer men mätningar kan även ske för
att exempelvis validera modeller, studera enskilda källor, uppskatta människors
exponering eller följa trender över tiden. Grundläggande för att erhålla relevanta
data är valet av provtagningsplats (ofta även kallat mätstation). Ett lämpligt sätt att
hitta rätt plats är att utföra modellberäkningar eller enklare mätningar, t.ex. diffusiv
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provtagning. Mot bakgrund av de placeringskrav som ställs i föreskrifterna går det
sedan att avgöra vilken eller vilka platser som lämpar sig bäst för mätningen.
Det kan i vissa fall vara en fördel om man samlokaliserar mätningar av halter med
meterologiska mätningar. Meteorologiska mätningar kan användas som indata till
beräkningsmodeller men även för att förklara haltvariationer.
7.3.3.1

GENERELLA REGLER

Styrande vid valet av mätplats för skydd av människors hälsa är enligt 17 § NFS
följande:
1) Provtagning ska i enlighet med 26 § tredje stycket LKF ske
a) i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen
exponeras för de högsta koncentrationerna, och
b) i de områden och på de platser som är representativa för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för.
2) En provtagningsplats i gaturum ska om möjligt vara representativ för
luftkvaliteten för en gatusträcka som är minst 100 meter lång och om
möjligt vara representativ för liknande platser och miljöer som inte ligger
i den omedelbara närheten. Mikromiljöer ska undvikas.
3) En provtagningsplats i urban bakgrund ska om möjligt vara representativ
för luftkvaliteten i ett område på flera kvadratkilometer.
4) Om endast en provtagningsplats för kontinuerliga mätningar används i en
tätort ska denna placeras i gaturum.
5) Om två provtagningsplatser för kontinuerliga mätningar av kvävedioxid,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen och kolmonoxid används, ska om
möjligt minst en vara placerad i gaturum och minst en i urban bakgrund.
Om fler än två provtagningsplatser används ska majoriteten placeras i gaturum.
6) Värdet av kontinuitet och långsiktighet ska beaktas vid val av provtagningsplats.
I en tätort är det en fördel om det finns tillgång till provtagningsplatser i såväl gaturum som urban bakgrund, eftersom man då får en bild av dels de maximala halterna, s.k. ”hot spots”, men även hur den allmänna exponeringen ser ut för invånarna.
I de fall där krav på endast minst en (1) provtagningsplats för kontinuerliga mätningar ställs, ska denna dock placeras i gaturum. Den kan i vissa fall motsvaras av
en annan miljö där halterna av den förorening som ska kontrolleras sannolikt är
som högst. ”Annan miljö” kan t.ex. vara bostadsområden med stark påverkan av
småskalig vedeldning.
I kommuner/samverkansområden med krav på två kontinuerliga provtagningsplatser för kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen och kolmonoxid ska om
möjligt minst en placeras i gaturum eller annan miljö där halterna sannolikt är som
högst och minst en i urban bakgrund. Vid fler än två provtagningsplatser ska majoriteten placeras i gaturum. Vid mätning av andra föroreningar än de uppräknade
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gäller alltså inte detta krav på fördelning av mätning i gaturum och urban bakgrund. Kravet på mätning i företrädesvis belastade miljöer, t.ex. gaturum, gäller
dock även för dessa.
Provtagningsplatsen ska enligt Bilaga III.1 a i dir 2008/50/EG väljas så att den
representerar ett område där befolkningen exponeras för de högsta halterna under
en tidsperiod som är relevant i förhållande till den period som gränsvärdena avser.
Se kopplingen till avsnitt 3.2 om tolkningen av var miljökvalitetsnormerna gäller.
I en av bestämmelserna anges att värdet av kontinuitet och långsiktighet ska beaktas vid val av provtagningsplats. Med detta avses val av nya provtagningsplatser,
att dessa väljs med omsorg och med avsikten att samma placering ska kunna behålla under många år framöver. Det är inte de befintliga s.k. ovan-tak-mätningar som
avses med bestämmelsen. Dessa mätningar har ofta pågått under mycket lång tid
och har stort värde för bedömning av trender osv., men uppfyller inte kraven på
kontroll av miljökvalitetsnormer enligt föreskrifterna p.g.a. den höga höjden ovan
mark.
7.3.3.2

GATURUM

Det övergripande syftet med kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
är att skydda människors hälsa. Därför ska enligt 17 § NFS i första hand väljas en
provtagningsplats i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna, ”där människor vistas och där
halterna sannolikt är som högst”, dvs. gaturum eller annan miljö där halterna är
höga. En sådan provtagningsplats ger information dels om människors korttidsexponering, dels om situationen för boende och verkande utmed gatan, dels om
överskridande av aktuell miljökvalitetsnorm. Den syftar även indirekt till att ge
skydd från luftföroreningar som har akuta effekter och som till exempel orsakar
besvär från luftvägarna.
Mätning i gaturum inbegriper de platser utomhus där människor vistas mest, dvs.
bor och arbetar, gör sina inköp och andra ärenden, promenerar, motionerar (idrottsplatser) osv. Platser där halterna sannolikt är som högst är i många fall hårt trafikerade gator med dålig ventilation. Andra platser med höga nivåer kan till exempel
vara områden där småskalig vedeldning förekommer i stor omfattning.
En provtagningsplats i gaturum ska vara representativ för luftkvaliteten för en gatusträcka som är minst 100 meter lång. Detta motiveras med att mätningar i s.k.
mikromiljöer ska undvikas. Luftkvaliteten i mikromiljöer kan vara starkt påverkad
av punktutsläpp från fordonsavgaser, frånluftsventiler, skorstenar etc. och de kan
därför inte sägas representera gatumiljön i allmänhet. Provtagningsplatsen ska
utöver detta om möjligt vara representativ för liknande platser och miljöer som inte
ligger i den omedelbara närheten, dvs. samma förutsättningar och halter bör kunna
återfinnas på fler platser.
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Innan mätning påbörjas ska en bedömning göras av vilket eller vilka områden i
kommunen som uppfyller ovanstående kriterier. En sådan bedömning utförs som
ovan nämnts lämpligast med hjälp av modellberäkningar, där det går att se föroreningarnas utbredning i tätorten. Som alternativ kan andra metoder användas, t.ex.
bedömning av gaturumsutformning och fordonsflöde, enkla kortvariga mätningar
på flera potentiella platser, jämförelser med tidigare mätdata eller jämförelser med
andra tätorter. För att kunna följa trender i luftkvaliteten bör som ovan nämnts
långa mätserier från en och samma provtagningsplats eftersträvas. Mätningar bör
därför ske på en fast mätplats eller återkommande på ett och samma ställe.
7.3.3.3

URBAN BAKGRUND

Mätningar i urban bakgrund ger en mer generell bild av luftföroreningshalterna och
förbättrar möjligheterna att följa trendutvecklingen för olika luftföroreningar. Med
urban bakgrund menas platser eller områden i en tätort där föroreningshalterna är
representativa för den exponering som befolkningen i allmänhet (invånarna i tätorten) är utsatt för. En provtagningsplats i urban bakgrund ger därför en bild av människors långtidsexponering för luftföroreningar generellt inom tätorten. För påverkan av människors hälsa är långtidsexponering av störst betydelse för luftföroreningar som partiklar och bensen. Vid krav på två provtagningsplatser för kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen och kolmonoxid ska om möjligt minst en
av dessa placeras i urban bakgrund. Om fler än två provtagningsplatser används
ska dock, så som nämnts i avsnitt 7.3.3.1, placeras i gaturum.
Normalt hävdas två typer av urban bakgrund i Sverige. Den ena typen av placering
i urban bakgrund, som motsvarar kraven i föreskrifterna och direktivet, är vanligen
i ett centralt läge, vid gågata, torg eller i en park där många människor vistas, men
där luftkvaliteten inte är direkt påverkad av närliggande källor. Mätutrustningen
ska här om det är praktiskt möjligt placeras 1,5–8 meter ovan mark. Den andra
varianten av urban bakgrund är att mätplatsen placeras ”ovan tak”, dvs. ofta
ca 15–30 meter ovan mark, uppe på ett tak. Denna placering kan vara lämplig vid
validering av en del modeller, men ska om möjligt inte användas för kontroll av
miljökvalitetsnormerna eftersom den inte följer kraven i föreskrifterna. Haltskillnaden mellan de båda placeringssätten har ibland visat sig kunna vara stor även om
de är belägna geografiskt nära varandra, ibland är den mindre. För kommuner med
långvariga tidsserier ovan tak är det att rekommendera att behålla dessa om möjligheten finns att finansiera en extra provtagningsplats. Om krav på mätning i urban
bakgrund dock finns, ska provtagningsplatsen uppfylla de krav som ställs i föreskrifterna, dvs. såvida det är praktiskt möjligt placeras på max 8 meters höjd.
En provtagningsplats i urban bakgrund ska vara representativ för luftkvaliteten i ett
omgivande område på flera kvadratkilometer. Denna yta motsvaras ungefär av de
centrala delarna i våra storstäder. Av naturliga skäl ingår även gaturum med högre
halter i ett sådant område. Tillvägagångssättet för att finna ett lämpligt område för
urban bakgrund är detsamma som för gaturum, se avsnitt 7.3.3.2.
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7.3.3.4

REGIONAL BAKGRUND

Kommunerna hade tidigare (SFS 2001:527) kontrollansvar även för miljökvalitetsnormer (kväveoxider och svaveldioxid) i regional bakgrund. Detta ansvar är dock
sedan den 1 augusti 2010 överfört till Naturvårdsverket105.
7.3.4
Placering av provtagningsutrustning
I föregående avsnitt beskrevs i vilka miljöer provtagningsutrustningen ska placeras:
gaturum/annan miljö där det kan förmodas vara höga halter eller urban bakgrund.
När detta har gjorts ska utrustningen placeras på ett lämpligt sätt på själva mätplatsen. Enligt Bilaga 4 NFS ska provtagningsutrustningen, om det är praktiskt möjligt,
placeras enligt följande:
1) Intaget till provtagningsutrustningen ska vara placerat mellan 1,5 meter
(andningszon) och 4 meter över marknivå. En högre placering (upp till
8 meter) kan vara nödvändig under vissa omständigheter samt lämplig
om stationen ska representera urban bakgrund.
2) Provtagningsutrustning för gaturum ska placeras minst 25 meter från
större vägkorsningar, men högst 10 meter från trottoarkanten.
3) Flödet runt intaget ska vara fritt och utan några hinder som påverkar
luftflödet i närheten av provtagningsutrustningen (normalt sett på några
meters avstånd från byggnader, balkonger, träd och andra hinder).
4) För att undvika direkt intag av föroreningar som inte har blandats med
luften, ska intaget inte placeras alltför nära intilliggande föroreningskällor.
5) Provtagningsutrustningens luftutsläpp ska placeras så att återcirkulation
av frånluft till intaget undviks.
6) Provtagningsutrustningen ska placeras så att den är skyddad från nedsmutsning, nederbörd, direkt solsken och kraftiga temperaturväxlingar i
de fall dessa faktorer riskerar att inverka på funktionaliteten.
I följande avsnitt redogörs mer ingående för dessa punkter.
7.3.4.1

ALLMÄN FÖRSIKTIGHET

Mätningar är kostsamma och det gäller att få ut så mycket som möjligt av de investerade resurserna, dvs. så många och så tillförlitliga mätvärden som möjligt. Av
den anledningen är det mycket angeläget att placera provtagningsutrustningen på
ett sätt som gör att den till att börja med är skyddad från yttre påverkan såsom nedsmutsning, skadegörelse, regn och snö, solsken och kraftiga temperaturväxlingar.
Utöver detta ska själva utrustningen enligt Bilaga 4 NFS skyddas från sådan annan
inverkan som gör att halternas tillförlitlighet kan ifrågasättas, bl.a. återcirkulation
av frånluft, närhet till intilliggande föroreningskällor (vägar, förbränningskällor,
ventilationstrummor etc.) eller att luftflödet till utrustningen hindras.
105

NFS 2010:8.
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7.3.4.2

HÖJD ÖVER MARKEN

Provtagningsutrustningen ska, så länge det är praktiskt möjligt, placeras på en sådan höjd att det ger en god bild av den luft som människor andas in (andningszonen), samtidigt som utrustningen inte riskerar att utsättas för skadegörelse eller
annan åverkan. Enligt Bilaga 4 NFS ligger denna höjd på 1,5–4 meter över marknivån. Föreskrifterna och de bakomliggande EU-direktiven anger att max 8 meter
över marknivån kan tillåtas under vissa omständigheter, t.ex. om provtagningsplatsen ska representera ett större område, dvs. urban bakgrund. I vissa orter i Sverige
förekommer idag mätningar på mycket hög höjd, s.k. ovan-tak-mätningar. Dessa
har ibland pågått mycket länge och har varit viktiga i utläsandet av trender för luftövervakningen samt vid kalibrering av modeller. Dock är de olämpliga för kontroll
av miljökvalitetsnormer genom mätning, eftersom dessa så länge det är praktiskt
möjligt ska följas upp i ”andningszonen”, dvs. gaturum/annan miljö där det kan
förmodas vara höga halter, och i urban bakgrund, 1,5–8 meter ovan mark. Eftersom
det ofta ligger långa luftkvalitetstrender bakom ”ovan-tak-mätningar” är dessa
dock värdefulla att behålla vid sidan av de provtagningsplatser som uppfyller kraven i föreskrifterna. De kan även vara lämpliga för validering av en del modeller.
7.3.4.3

PLACERING I GATURUM

Förutsättningarna för ventilation och utspädning av föroreningar varierar mellan
olika gaturum. Breda gator ”tål” betydligt större avgasutsläpp, utan att halterna
behöver bli oacceptabelt höga, än trånga gator med dubbelsidig bebyggelse. Just
bebyggelsefaktorn, dvs. om gaturummet är slutet samt dess dimensioner, spelar
störst roll för gatuventilationen och därmed för haltnivåerna.
Enligt Bilaga 4 NFS ska provtagningsutrustningen i gaturum, om det är praktiskt
möjligt, placeras högst 10 meter från trottoarkanten. Flödet runt intaget ska på
motsvarande villkor vara fritt och utan några hinder som påverkar luftflödet. Vid
närliggande bebyggelse ska intaget placeras ”normalt sett” på några meters avstånd
från byggnader, balkonger, träd och andra hinder.
Vanligtvis ökar utsläppen nära vägkorsningar beroende på att köbildning lätt uppstår. Denna miljö är dock inte representativ för just andra platser än korsningarna.
Provtagningsutrustningen ska därför, om det är praktiskt möjligt, placeras med ett
avstånd på minst 25 meter från större vägkorsning.
Vid placering av provtagningsutrustningen bör luftens strömningsmönster i gaturummet i viss mån beaktas (se figur 7.3). Halterna varierar bland annat mycket
mellan gatusidorna beroende på den förhärskande vindriktningen ovan tak och
gatans riktning. Om vinkeln mellan vind- och gaturiktningarna är tillräckligt stor
(större än 20-25 grader), skapas en ojämn tryckfördelning i gaturummet med undertryck på gatans läsida och övertryck på dess motsatta sida, vindsidan. Ett vindfält uppstår då i gaturummet så att avgaserna förs mot läsidan som därigenom får
förhöjda halter. Vindsidan däremot ventileras med takluft och får lägre halter. Hal-
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terna kan vid dessa tillfällen vara flera gånger högre på läsidan än på vindsidan.
Vid vindar längs med gatan fördelas halterna lika mellan de båda sidorna av gatan
och fördelningen av utsläppen på gatan spelar då en större roll.

Figur 7.3 Luftföroreningars spridning i gaturum. Figuren visar ett vertikalt tvärsnitt genom ett
gaturum. Byggnader (rödmarkerade) finns på båda sidor av gatan. Pilar visar vindens riktning och
styrka, med längre pilar för kraftigare vind. Nere till höger i gaturummet finns en bil som släpper ut
avgaser. Föroreningshalten är högst i den rödmarkerade, nedersta delen av gaturummet. I högra
kanten kommer renare luft (vitt) ner från den drivande vinden ovanför hustaken. (Källa: SMHI)

Om mätningarna är indikativa, dvs. görs under en kortare period, kan påverkan på
mätresultatet av vindriktningsförhållandena bli betydande. Vid kontinuerliga mätningar jämnar vindförhållandena ut sig och fenomenet med lä- och vindsida spelar
mindre roll för mätresultatet. En annan faktor som kan påverka är gatans lutning,
där högre halter förekommer på den sida där fordonen åker i motlut.
Vid s.k. linjemätningar, dvs. där mätresultatet visar ett medelvärde av koncentrationen på en viss sträcka istället för på en specifik punkt, är det viktigt att tänka på
följande:
• Ett mätinstrument som mäter enligt en linjemetod, och som godkänts som
likvärdig med referensmetoden, är endast att betrakta som likvärdig då den
används under samma förutsättningar som gällt under likvärdighetstestningen.
• Mätning ska ske för maximalt en mätsträcka. Detta för att säkerställa kravet på tidstäckning.
• Mätningen ska om det är praktiskt möjligt ske på den höjd som anges i
Bilaga 4 NFS, dvs. 1,5–4 m för gaturum och 1,5–8 meter för urban bakgrund.
• Linjemätningar kan vid vissa förhållanden, såsom dimma eller snöfall, ge
databortfall, vilket kan ge problem med datafångsten. För områden som
periodvis har väderleksförhållanden som uppstår under samma tid på dygnet (t.ex. frekvent förekommande morgondimma) kan databortfallet resultera i en förskjutning av dygnsmedelkoncentrationen. Om t.ex. morgon-
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timmar, då koncentrationen av föroreningen förväntas vara låg, faller bort
inom en acceptabel gräns vad gäller tidstäckning, kan dygnsmedelkoncentrationen framstå som högre än vad den troligen är, vilket i sin tur kan påverka bedömningen av hur miljökvalitetsnormen följs.
7.3.4.4

PLACERING I URBAN BAKGRUND

Enligt Bilaga 4 NFS punkt 1 ska provtagningsutrustningen, om det är praktiskt
möjligt, placeras på 1,5–8 meters höjd och på avstånd från närliggande föroreningskällor, t.ex. i en park eller liknande öppen yta. S.k. ovan-tak-mätningar uppfyller inte kraven på placering när det gäller kontroll av miljökvalitetsnormer, se
avsnitt 7.3.4.2. I övrigt gäller samma försiktighetsprinciper som för mätningar i
gaturum, dvs. Bilaga 4 NFS punkterna 3–6.
7.3.4.5

NÄR DET ÄR SVÅRT ATT HITTA EN LÄMPLIG PLATS

I vissa lägen kan det vara svårt att uppfylla de krav och riktlinjer för lämplig placering som anges i föreskrifterna. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet
eller möjligheterna till strömförsörjning. Det kan även vara frågan om att trottoaren
är för smal för att kravet på ”några meters avstånd från byggnader […]” ska kunna
uppfyllas. I Bilaga 4 NFS anges ett antal faktorer som kan beaktas vid placeringen:
1) Störande källor.
2) Säkerhet.
3) Tillgänglighet.
4) Tillgång till elektricitet och telekommunikationer.
5) Hur synlig platsen är i förhållande till omgivningen.
6) Allmänhetens och den ansvariga personalens säkerhet.
7) Önskvärdheten att samordna olika provtagningsplatser.
Om ingen alternativ plats som uppfyller placeringskraven kan hittas, får bästa möjliga plats utses. Målet bör dock vara att provtagningsutrustningen ska placeras så
att funktionaliteten så långt som möjligt inte påverkas negativt. Kraven på placering har ju uppkommit för att skapa så stor tillförlitlighet och jämförbarhet som
möjligt till mätdata.
7.3.5
Mätmetoder
Mätningar för kontroll av luftkvaliteten i tätort kan utföras av kommunerna i egen
regi eller på kommunens uppdrag av en mätkonsult eller tillsammans med andra
kommuner i ett luftvårdsförbund eller samverkansområde. Vissa mätningar utförs
av statliga myndigheter eller inom forskningsprojekt. Detta avsnitt fokuserar i huvudsak på de luftföroreningar och mätmetoder som kommunerna eller samverkansområden själva har mätansvar för.
Enligt 15 § NFS ska mätmetoder för utvärderingen av luftkvalitetshalter med kontinuerlig mätning ske med referensmetoder eller metoder som med särskilda test
visats vara ekvivalenta med referensmetoderna, s.k. likvärdiga metoder.
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I vissa fall kan istället indikativ mätning användas (12–14 § NFS). En indikativ
mätning kan ske med referensmetod eller likvärdig metod, men också med annan
standardiserad metod som uppfyller kvalitetsmålen i Bilaga 1 NFS.
Både kontinuerliga och indikativa mätningar samt modellberäkningar för kontroll
av luftkvaliteten omfattas av kravet på upprättande av kvalitetssäkringsprogram
enligt 4 § NFS, se avsnitt 5.5.1.
7.3.5.1

REFERENSMETODER OCH LIKVÄRDIGA METODER

För att mätresultat från olika delar av EU ska kunna vara jämförbara, och för att
mätresultat över tiden ska vara jämförbara, finns det i luftkvalitetsdirektivet
(2008/50/EG) preciserat vilka mätmetoder som anses ge de korrekta mätvärdena
för kontroll av luftkvalitet, de s.k. referensmetoderna. Samma referensmetoder
återges även i Bilaga 2 NFS. Vilken annan metod som helst får användas för kontroll av MKN, efter att instrumentet och metoden visats ge likvärdiga resultat som
referensmetoden. Likvärdigheten visas med testprogram106, och kravet på att visa
likvärdigheten är detsamma inom hela EU.
Ansökan om godkännande av metod/instrument som likvärdig/t med referensmetoden görs av dess tillverkare eller leverantör. En detaljerad beskrivning av ansökningsförfarandet finns på Referenslaboratoriets webbplats107. Ansökan ställs till
Naturvårdsverket, som tillsammans med Referenslaboratoriet kontrollerar underlaget och därefter fattar beslut samt publicerar de likvärdiga metoderna/instrumenten
på Referenslaboratoriets webbplats.
I praktiken är godkända instrument enligt referensmetoden samt godkända likvärdiga metoder ett godkännande av den instrumentering som användes vid testförfarandet. Det är därför viktigt att kontrollera vilka instrument som godkänts för de
olika mätmetoderna när man planerar mätstrategi och inköp eller inhyrning av
mätutrustning.
Det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara är valet av instrument och
metod som påverkar kvaliteten på mätdata. Visserligen har olika metoder olika
noggrannhet som bör beaktas, men även förfarande vid drift och underhåll samt
handhavande av metoder och instrument skiljer sig åt. Valet av mätmetod måste
baseras på syftet med mätningen och det kvalitetsmål som mätdata ska uppnå enligt
Bilaga 1 NFS. En grundläggande förutsättning för valet av mätmetod är att den
måste klara av att mäta med minst den tidsupplösning som ska kontrolleras. Detta
innebär till exempel att kontrollen av miljökvalitetsnormen för timmedelvärdet för
106

Guide to the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods eller annan motsvarande dokumentation.

107

www.itm.su.se/reflab.
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NO2 kräver ett instrument som ger som minst timvärden av halten. Samma instrument kan också användas för att aggregera data, dvs. bilda, dygnsmedelvärde och
årsmedelvärde (se vidare avsnitt 7.5).
Eftersom ansökningar om godkännande av likvärdiga metoder kommer in kontinuerligt, hittar man den senaste uppdateringen på godkända likvärdiga metoder på
Referenslaboratoriets webbplats.
Referensmetoder enligt NFS 2010:8
NO2
SS-EN 14211:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av
kvävedioxid och kvävemonoxid med kemiluminescens”

SO2
SS-EN 14212:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av
svaveldioxid med ultraviolett fluorescens”

CO
SS-EN 14626:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av
kolmonoxid med icke-dispersiv infraröd spektroskopi”

Pb, As, Cd och Ni
SS-EN 14902:2005/AC:2006 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av Pb, Cd, As
och Ni i PM10-fraktionen av svävande partiklar”. Referensmetoden bygger på manuell
PM10-provtagning motsvarande SS-EN 12341:1998 ”Air quality – Determination of the
PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods” med efterföljande bearbetning av proverna och analys med hjälp av atomabsorptionsspektrometri eller
ICP/masspektrometri.

Bensen
Del 1,2 och 3 av SS-EN 14662:2005 ”Utomhusluft - Standardmetod för mätning av
bensenkoncentrationer”

Partiklar (PM10)
SS-EN 12341:1998 ”Air quality – Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference
equivalence of measurement methods”

Partiklar (PM2.5)
SS-EN 14907:2005 ”Utomhusluft – Gravimetrisk standardmetod för att bestämma
massfraktionen av PM2.5 av svävande partiklar”
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Bens(a)pyren (B[a]P)
SS-EN 15549:2008 ”Luftkvalitet – Standardmetod för mätning av koncentrationen av
bens(a)pyren i utomhusluft”. Referensmetoden bygger på manuell PM10-provtagning
motsvarande SS-EN 12341:1998 ”Air quality – Determination of the PM10 fraction of
suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods”, provextraktion av
bens(a)pyren ur partikelfasen och analys med vätskekromatografi (HPLC) med fluorescensdetektor (FLD) eller gaskromatografi med masspektroskopi (GC/MS).

7.3.5.2
METODER FÖR INDIKATIVA MÄTNINGAR, OBJEKTIV SKATTNING
OCH INLEDANDE KARTLÄGGNING.

För indikativa mätningar kan andra standardiserade mätmetoder användas. Dessa
mätmetoder har inte genomgått föreskrivna likvärdighetstester för att uppfylla
kravet om likvärdighet jämfört med referensmätmetoderna. Metoderna ska dock
uppfylla kvalitetsmålet som anges i Bilaga 1 NFS. Genom att validera mätningar
med referensmetod eller likvärdig metod på plats, kan mätningarnas osäkerheter
skattas.
Inledande kartläggning och objektiv skattning kan göras med enklare mätmetoder,
och lämpliga metoder går exempelvis att finna på Referenslaboratoriets hemsida.
För både indikativa mätningar och mätningar för inledande kartläggning och objektiv skattning gäller att man kan välja mätmetoder som uppfyller strängare krav på
mätkvalitet.
7.3.6
Krav på instrumentering och skötsel
I Sverige genomförs kontrollen av luftkvaliteten i kommunerna på olika sätt. Hur
kontrollen kan organiseras beskrivs utförligare under avsnitt 5.3. De främsta tillvägagångssätten är:
• Kommuner som kontrollerar på egen hand.
• Kommuner som anlitar konsult.
• Kommuner som samverkar med andra kommuner, s.k. samverkansområden.
• Kommuner som ingår i ett luftvårdsförbund.
Nedan redovisas olika moment som är viktiga att beakta i samband med kontroll av
luftkvalitet och miljökvalitetsnormer. Dessa har nära koppling till kvalitetssäkring
och utgör därför lämpligen en del av det kvalitetssäkringsprogram som varje kontrollerande kommun/samverkansområde ska ta fram. För detaljerad information om
delar som ingår i detta kapitel hänvisas till Referenslaboratoriet för tätortsluft107.
7.3.6.1

KVALITETSMANUAL

En kvalitetsmanual med alla aktiviteter som rör kontrollen av miljökvalitetsnormerna är lämplig att arbetas fram och förvaras hos den i kommunen eller samverkansområdet som är ansvarig för kontrollen. Här bör alla rutiner som berör kvali-
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tetssäkring och kvalitetskontroll dokumenteras för att göra det möjligt att spåra alla
resultat från kontrollen. Kvalitetsmanualen innehåller lämpligen protokoll för kalibrering och underhåll av mätutrustning samt protokoll för daglig, veckovis och
månadsvis kontroll av mätdata som ska lagras och uppdateras. En sammanfattning
där kontrollen av mätdata beskrivs är också bra att lagra och uppdatera.
7.3.6.2

UTBILDNING

Fullgod utbildning och övning är en förutsättning för väl utförda mätningar. För
samtliga personer som medverkar i mätprogrammet – kommunanställda eller inhyrda – är det viktigt att de har tillräcklig utbildning, kunskap och erfarenhet för
sina uppgifter. En plan för utbildning av personalen bör finnas. Vid inköp av mättjänster bör ansvarig beställare försäkra sig om att kompetens och utbildning hos
utförande mätlaboratorium är god och att dokumentation finns tillgänglig.
7.3.6.3

KRAV PÅ MÄTINSTRUMENT

Vid inköp av mätutrustning eller automatiska instrument för kontroll av miljökvalitetsnormerna ska kraven i föreskrifterna uppfyllas. Detta gäller med avseende på
val av metod. Hänsyn ska också tas till den tidsupplösning som krävs vid kontrollen av miljökvalitetsnormerna.
All ny mätutrustning som köps in för att användas vid kontinuerlig mätning ska
vara godkänd enligt referensmetod eller godkänd efter att ha testats ge likvärdiga
resultat med referensmetoden (se avsnitt 7.3.5.1). Efter den 11 juni 2013 ska all
utrustning (ny och befintlig) som används för kontinuerliga mätningar vara enligt
referensmetod eller metod som ger likvärdigt resultat med referensmetod.
7.3.6.4

INSTALLATION

Provtagningsutrustningen ska i första hand placeras så att kraven i föreskrifterna
uppfylls (se avsnitt 7.3.4). Utrustningen ska installeras på mätplatsen på ett sådant
sätt att normal funktion inte försvåras. Detta innefattar att instrumentet är skyddat
från nedsmutsning, regn och snö, direkt solsken, kraftiga temperaturvariationer
m.m. En mätvagn eller byggnad som är temperaturkontrollerad eller luftkonditionerad uppfyller i regel kraven. I vissa fall kan stabilisering av nätspänningen behövas om det finns risk för spänningsvariationer.
7.3.6.5

KALIBRERING OCH UNDERHÅLL

Kalibrering, underhåll och kontroll av instrument och provtagningsslangar ska
utföras regelbundet. Om instrumentet mäter enligt en referensmetod, ska anvisningarna i motsvarande standardbeskrivning följas kompletterat med tillverkarens
instruktioner. Om mätningen görs med ett instrument som godkänts som likvärdigt
med referensmetoden ska i första hand tillverkarens rekommendationer följas.
Regelbunden kontroll av mätdata bör utföras så att eventuella instrumentfel samt
fel i övrig provtagningsutrustning upptäcks så fort som möjligt och att data som
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rapporteras är så felfria och korrekta som möjligt. Först kontrolleras om något
mätvärde verkar avvika från övriga. Om orsaken till att ett mätvärde avviker mycket från övriga värden kan förklaras entydigt utifrån mättekniska skäl (fel på utrustning, defekt filter, felaktiga flöden m.m.) ska värdet förkastas. Om däremot avvikelsen inte kan förklaras av något synbart fel med utrustningen ska värdet tas med i
den statistiska bearbetningen.
För att ett avvikande värde ska strykas på statistiska grunder måste höga krav ställas på att det osannolika att värdet inte är riktigt, dvs. att värdet med minst 99,5 %
sannolikhet (ca 3 ggr standardavvikelsen) faller utanför ramen. Det finns också
olika statistiska test (t.ex. Grubbs test) för att se om ett mätvärde kan betraktas som
avvikande, men man ska komma ihåg att för ett måttligt antal mätvärden
(<50–100) kan under inga förhållanden mer än ett värde strykas p.g.a. statistisk
osannolikhet. Om flera värden ligger långt från huvudparten av värdena, måste
man fundera på om utrustningen verkligen är tillförlitlig eller om det kan finnas
någon annan förklaring till avvikelserna. Andra orsaker kan givetvis vara tillfälliga
aktiviteter vid mätstationen som ger upphov till förhöjda halter (vägarbeten, trafikolyckor, långväga transporter eller liknande).
Mätoperatören bör dokumentera handhavandet av provtagningen. Denna dokumentation kan antingen lagras elektroniskt eller på papper beroende på vilket system
mätoperatören väljer. Kontrollen av mätdata utförs genom olika rutiner för daglig,
veckovis och månadsvis kontroll:
Procedur för daglig kontroll av mätdata. Mätdata och eventuella statusparametrar
från direktvisande mätinstrument bör kontrolleras dagligen av driftsoperatören för
att avslöja eventuella driftsproblem med instrumenten så tidigt som möjligt. Speciellt för data som används i realtid, till exempel visas på Internet, är det viktigt att
finna och rätta till fel tidigt.
Det är som regel fråga om akuta problem som upptäcks från dag till dag. Sådana fel
omfattar bland annat genombrott på filter, ström- eller kommunikationsavbrott,
variation (spikar) i nätspänning, analyslampor och ventiler som sviktar eller andra
instrumentfel. Felen avslöjas ofta genom att variationen i data upphör. Typiskt är
att data hamnar nära noll. Särskilt på mätstationer där normalvärdena är nära noll är
det svårt att upptäcka instrumentfel.
Kontrollen utförs genom att lista eller helst rita upp sista dygnets uppmätta halter
och genom att lägga in eventuella instrumentstatusparametrar. Mätdata bör om
möjligt jämföras med tidigare dygn för att se om data avviker väsentligt från det
som är normalt för provtagningsplatsen. Vid misstanke om fel kontrolleras instrumentet antingen från centralen via modem eller genom besök till stationen.
Procedur för veckovis kontroll av mätdata. En gång per vecka skrivs senaste
veckans data samt eventuellt statusparametrar och skalfaktorer ut, helst i form av
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ett diagram, för att lättare kunna identifiera eventuella trender/drift i instrumentet.
Protokollen för daglig datakontroll kan användas till att upptäcka avvikelser. Aktuella omräkningsfaktorer för gasinstrument registreras så att rådata kan räknas om
till verkliga värden.
Instrumentens respons kan förändras över tiden. Typiskt för gasmonitorer är att
signalen vid en given koncentration minskar samtidigt som bakgrundsbruset ökar
på grund av nedsmutsning. Koncentrationen i gasflaskorna som används på provtagningsplatsen för kalibreringskontroll kan även sjunka med tiden. Detta medför
att instrumentens utslag verkar minska. Gasströmmen genom instrumentet kan avta
på grund av igensättning av filter och kritiska munstycken eller genom att pumpen
är utsliten. Partikelinstrument kan ge plötsliga hopp i utslaget när partiklar som
fastnat på insugsrörets väggar lossnar och registreras. Lampor som är en del av
analysapparaturen försvagas med tiden och medför att känsligheten avtar. Magnetventiler, som används mycket inom luftkvalitetsmätningar, åldras och börjar läcka.
När läckan ökar ändras responsen. Allt detta är symptom som sker med tiden vilket
gör att det är mycket viktigt att studera trender i mätdata.
För manuella metoder ska de rutiner som fastställts av instrumentleverantören följas vid varje provbyte (normalt en gång/vecka), t.ex. kontroll av gasmätare, flöden
och test av läckage.
Procedur för månadsvis kontroll av mätdata. När månaden är slut bör mätdata för
den senaste månaden utvärderas och överföras till en databas. Enligt den månatliga
kontrollen och värderingen av mätdata bör följande göras:
• Lagra alla rådata (primärvärden) utan ändring för framtiden i ett separat
dataset.
• Gå därefter igenom skal-/korrektionsfaktorer för att identifiera ändringar i
responsen.
• Stryk ogiltiga data, t.ex. perioder där instrumentet har varit defekt. Kom
ihåg att dokumentera strykningen med en kommentar och signatur.
• Justera rådata för perioder då mätdata har en känd avvikelse. Kom ihåg att
dokumentera justeringen med en kommentar och signatur.
• Justera rådata till absoluta enheter och kontrollera att värdena inte hamnar
långt under noll. Variationer runt noll är normalt vid låga halter.
• Jämför om möjligt justerade data med tidigare data för att se att nivåer med
mera är som förväntat.
• Jämför om möjligt justerade data med andra provtagningsplatser i samma
område för att se att tendenserna sammanfaller.
När det gäller rapportering och redovisning av mätdata för kontroll av miljökvalitetsnormerna till Naturvårdsverket (Datavärden) hänvisas till kapitel 9.
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7.4

Modellberäkning

I ett luftvårdsarbete fyller modellberäkning en viktig funktion. När en mätdatapunkt visar koncentrationen av ett ämne vid en given punkt, kan man med modellberäkningar skatta koncentrationen av ämnet över ett större geografiskt område.
Det möjliggör kännedom om koncentrationen av ämnet även där mätningar inte
utförs. Med denna information kan man t.ex. se var man bör sätta mätstationer för
att kunna mäta där halterna förväntas vara höga och människor vistas, vilket kan
vara ett bra verktyg när kommuner och samverkansområden ska välja lämpliga
platser för kontrollmätningar. Andra möjliga användningsområden för beräkningsmodeller kan t.ex. vara följande:
• Inledande kartläggning vid halter under NUT.
• Kontroll av luftkvalitet mot MKN.
• Beräkning av befolkningsexponering.
• Effektanalys av föreslagna åtgärder eller infrastrukturförändningar.
I det nya luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) har möjligheten att använda och
komplettera mätningar med modeller givits stor vikt när det gäller uppföljningen av
luftkvaliteten. Utveckling pågår därför för att kunna genomföra rapportering av
modellberäkningar som en del av inrapportering av kontroll av luftkvaliteten till
EU.
Utvecklingsarbetet för att använda beräkningsmodeller för kvalitetskontroll av
luftkvaliteten inom EU samordnas av FAIRMODE (Forum for Air Quality Modelling in Europe). FAIRMODE består av forskare och modellutvecklare med olika
kompetensområden inom luftkvalitetsmodellering. På FAIRMODE:s hemsida kan
man finna den senast uppdaterade vägledningen (Guidance on the Use of Models)
som kommer att ligga till grund för användningen av beräkningsmodeller inom
ramen för luftkvalitetsdirektivet108. Eftersom det faktiska användandet av beräkningsmodeller inom ramen för luftkvalitetsdirektivet ännu är relativt nytt är vägledningen av direktivet på detta område fortfarande under upparbetning och diskussion. Naturvårdsverket planerar för närvarande en stödfunktion för beräkningsmodeller som kommer att fungera för modellanvändare såsom Referenslaboratoriet för
tätortsluft fungerar för mätfrågor.

108

http://fairmode.ew.eea.europa.eu/.
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7.4.1
Vad är beräkningsmodeller?
Beräkningsmodeller för att uppskatta halter består av flera olika delar, dels emissionsdatabaser, dels modeller för beräkning av emissioner, dels modeller för beräkning av halter.
7.4.1.1

EMISSIONSDATABASER

Emissioner beräknas m.h.a. emissionssmodeller och emissionsdatabaser. Kunskapen om vilka emissioner som finns inom en kommun eller ett samverkansområde
ligger som grund till dess emissionsdatabas. Databasen kan bestå av flera delar,
t.ex. punkt- och areakällor, som täcker allt från emissioner från enskilda vedpannor
och bensinstationer till stora industri- och energianläggningar, linjekällor, som
beskriver trafiken, och gridkällor, som kan vara emissioner som man skattar från
statistik och fördelar över ett geografiskt område efter olika fördelningsnycklar. En
fördelningsnyckel kan exempelvis utgöras av befolkningstäthet. Punkt- och areakällor kan koordinatsättas och ges emissioner utifrån mätningar eller uppskattningar från bränsleförbrukning och bränslets genomsnittliga emissionsfaktor.
Linjekällor, dvs. väglänkar och relaterad information, är också geografiskt placerade, där enskilda väglänkar kan innehålla information om exempelvis fordonsmängd, fordonssammansättning och hastighet, och är kopplade till emissionsfaktorer för de olika fordonskategorierna. Det finns en nationell vägdatabas som innehåller information om det statliga och kommunala vägnätet, NVDB109, som kan
ligga till grund för vägtrafikens emissioner i kommunernas arbete med beräkningsmodeller. Det är av stor vikt att trafikflödet är uppdaterat och att väglänkarnas
placering är korrekta för att få tillräckligt god kvalitet i indata till spridningsmodellerna.
Emissionsdatabaser kan förändras för att spegla historiska utsläpp, genom att korrigera emissionsfaktorer, bränsleförbrukning, fordonsflöden osv. till data motsvarande önskat år. De kan på samma sätt spegla framtiden på olika sätt, som införande av fordonsbränslen med sänkta eller förändrade emissioner, förväntat ökat trafikflöde p.g.a. ökad befolkningsmängd, ökad produktion i en industri osv.
Det finns flera omfattande emissionsdatabaser utvecklade för rapportering till EU
samt för internationella konventioner som t.ex. klimat och begränsning av långväga
lufttransporter. Det så kallade SMED-konsortiet arbetar med att ta fram och kvalitetssäkra dessa data åt Naturvårdsverket. Gemensamt för dessa är att de som regel
endast har data på nationell nivå. Genom att fördela de nationella emissionerna
m.h.a. olika fördelningsnycklar erhåller man en geografisk fördelning av emissionerna, vilket kan användas som indata till beräkningsmodeller.

109

www.trafikverket.se/nvdb.
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I en emissionsdatabas kan man kombinera sektorer fördelade med hjälp av nationella emissionsdata och fördelningsnycklar, med t.ex. koordinatsatta punktkällor
från andra sektorer, eller kvalitetssäkrade linjekällor från trafik utifrån befintliga
vägdatabaser. På det sättet kan en kommun exempelvis koncentrera sig på att ta
reda på detaljerad information om sina industrier eller andra viktiga lokala punktoch areakällor, och sin trafiksituation, och kombinera denna information med emissionsdata erhållet från SMED för sin kommun.
7.4.1.2

EMISSIONSMODELLER

Emissionsmodellen speglar den process som resulterar i en emission. Det finns
t.ex. emissionsmodeller för det trafikarbete som utförs på de väglänkar som finns
beskrivna ovan. Emissionsmodellen speglar emissionen som beror på exempelvis
fordonets hastighet, drivmedel, lutning på väg, men kan också beskrivas av om
trafikarbetet sker i fritt flöde eller under en köbildningssituation. Det finns också
emissionsmodeller för den bildning av partiklar som är ett resultat av trafikslitaget
mellan däck och asfalt, som beror på exempelvis vägbanans fuktighet, däckens
beskaffenhet, temperatur, hastighet etc.
Andra möjligheter finns att spegla emissionerna genom att emissionsfaktorer beror
på olika egenskaper hos en och samma källa (tidsberoende, veckodagsberoende
osv.). En viktig sak att komma ihåg är att kvaliteten på modellens indata, där
kommunen och samverkansområdet framförallt kan påverka indata i emissionsdatabasen, är extremt viktig för kvaliteten hos beräkningsresultatet.
7.4.1.3

SPRIDNINGSMODELLER

Spridningsmodeller används för att räkna ut hur emissioner fördelar sig geografiskt, dvs. ger en beräknad uppskattning av vilka halter som kommer att bli medelresultatet utifrån de indata man ger modellen. Indata är typiskt emissioner, meteorologi, topografi, kemiska reaktioner och bakgrundshalter. I det här fallet är bakgrundshalter de halter som genomsnittligt ”omringar” beräkningsområdet, och som
utgör bashalten på vilka de lokala spridningsmodellresultaten adderas. Meteorologiska indata kan bestå av t.ex. mastmätningar eller kan ha beräknats m.h.a. vindmodeller. Rutiner för indata är lämpliga att ha med i kvalitetssäkringsprogrammet
för beräkningsmodeller, för att säkerställa att man i efterhand kan spåra källan till
modellresultaten.
Det finns olika typer av spridningsmodeller, från enkla användarvänliga modellverktyg till mycket avancerade beräkningsmodeller. Olika typer av modeller fungerar olika väl beroende på syftet med modellen, med skalor från globala och regionala modeller, ner till väg- och gaturumsmodeller. Med hjälp av modeller anpassade för sitt syfte kan kommuner använda spridningsmodeller för att uppskatta luftföroreningshalter för kontroll mot MKN. Den stödfunktion för beräkningsmodeller
som planeras från Naturvårdsverkets sida kommer att kunna stödja kommuner i
valet av modelltyp utifrån kommunernas förutsättningar och luftföroreningsproblematik.
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7.4.2
Hur kan kommunerna arbeta med beräkningsmodeller?
Luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) lägger idag större vikt vid och möjlighet att
använda modellering för uppföljning av luftkvaliteten i utomhusluft. Det innebär
att kommuner och samverkansområden, beroende på halter och kommunstorlek,
kan välja att beräkna sina luftföroreningshalter i kombination med mätningar, eller
enbart beräkna luftföroreningshalterna då halterna ligger under den nedre utvärderingströskeln (NUT).
I och med att direktivet är relativt nytt och området med modellering inte är helt
utarbetat, sker en ständig uppdatering av EU:s vägledning för användning av modellerade data. Internationellt sett ligger vi relativt långt fram vad gäller användandet av beräkningsmodeller. Resultaten från beräkningsmodeller för kontroll och
rapportering av luftkvaliteten styrs främst av luftkvalitetsdirektivet men också av
den vägledning som FAIRMODE tar fram, varför mer detaljerad information kan
hämtas där. Naturvårdsverket har påbörjat ett arbete med en stödfunktion för kommuner i fråga om modellering. På samma sätt som Referenslaboratoriet för tätortsluft fungerar som en stödfunktion i mätfrågor planeras det därför en motsvarande
tjänst för modellering. Denna stödfunktion kommer att vara uppdaterad på de vägledningar och regelverk som ska respektive bör följas enligt EU.
7.4.2.1

VAL AV MODELL

Modeller är utvecklade i olika syften, och det är därför viktigt att använda en modell som är utvecklad i det syfte som man nyttjar den till. Olika modeller är även
lämpliga för olika föroreningar. Modellen är lämpligen väl dokumenterad och validerad för den förorening som ska beskrivas, samt validerad under motsvarande
förhållanden som råder i kommunen eller samverkansområdet. Till exempel är det
lämpligt för en kommun i norra Sverige att välja en modell för NO2 som kan beskriva de speciella spridningsförhållanden som råder där, med hög atmosfärsstabilitet och marknära inversioner. Samma modell kan vara mindre lämpad eller finnas
mindre behov av att använda för en kommun i södra Sverige.
Beräkningsmodellen måste också klara att beräkna halter för den tidsupplösning
som föroreningens miljökvalitetsnorm kräver. Till exempel måste modeller för
PM10 klara av att beräkna dygns- eller årsmedelvärden, medan modeller för NO2
måste kunna klara av att beräkna tim-, dygns- eller årsmedelvärde, för att kunna
användas för kontroll av luftkvaliteten mot MKN för vald tidsupplösning.
7.4.2.2

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Beräkningsmodeller kan användas alltifrån den första inledande kartläggningen av
luftkvaliteten, till mer avancerade utredningar om föreslagna åtgärders förbättringspotential av luftkvaliteten.
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Den inledande kartläggningen med beräkningsmodeller eller empiriska modeller
kan exempelvis göras med nomogrammetoden, eller med lämplig modell som använder nationella emissionsdatabaser nedskalade på kommunnivå. För en sådan
kartläggning kan kvalitetskontrollen av beräkningsresultaten ske mot områden med
motsvarande förutsättningar (22 § NFS). Beräkningsmodellen ska vara validerad
för minst ett område med motsvarande förutsättningar (21 § NFS). Beroende på
resultatet av beräkningsmodellen enligt 7 § NFS ska kommunen vidta vidare åtgärder för kontroll av luftföroreningshalterna.
Modellberäkningar kan också användas för att komplettera kontinuerliga mätningar
på samma sätt som indikativa mätningar kompletterar kontinuerliga mätningar.
Kommunen får därigenom reducera antalet provtagningsplatser som måste uppfylla
kravet på mätning med referensmetod eller likvärdig metod. Reduktionen av antalet provtagningsplatser vid komplettering med modellberäkning beskrivs i avsnitt
7.3.2.3. Kompletteringen görs under förutsättning att 20–22 § uppfylls. Fördelen
med att komplettera mätning med modellberäkning, är att kommunerna kan se den
geografiska spridningen av föroreningarna och möjligen upptäcka höga föroreningshalter på platser där mätning inte sker.
När en och samma källa leder till överskridande eller risk för överskridande i två
eller flera angränsande kommuner, kan undantag från kontinuerliga mätningar i
varje kommun där överskridande sker göras, enligt 10 § NFS. Undantagen från
kontinuerliga mätningar ska kompenseras med modellberäkningar, vilket gör att
man kan skatta halterna geografiskt i de kommuner som är berörda.
Med mer avancerade beräkningsmodeller, eller inköp av konsulttjänster av mer
avancerade beräkningar, kan kommuner göra analyser av planerade infrastruktursatsningar eller andra åtgärdsförslag, eller exempelvis analysera orsaker till
förhöjda halter. Det innebär att man utifrån de halter man har idag, exempelvis kan
beräkna hur halterna kommer att förändras om en starkt trafikerad väg placeras på
annat håll, eller om en stor industri kommer att kunna reducera utsläpp genom
förändrad bränsleanvändning.
7.4.2.3

TILLFÖRLITLIGHET

En modell blir aldrig bättre än sina indata. Det lägsta kravet på indata är att de ska
vara kvalitetssäkrade så att kvalitetsmålen i Bilaga 1 NFS uppfylls. Där indata
utgörs av schabloniserade parametrar (t.ex. gamla eller icke-korrigerade trafikflöden, top-down statistik över industrier och energianläggningar) istället för bottomup data (dvs. uppdaterad trafikinformation och koordinatsatta emissionsdata från
energi- och industrianläggningar) kan också komma att ge en osäkrare modell.
Eftersom alltmer vikt läggs på att använda modeller för uppföljning av MKN, kan
det vara av värde att en kommun, ett samverkansområde eller luftvårdsförbund
samarbetar för att skapa en bra indatabas för modellering. En befintlig databas bör
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kontrolleras och uppdateras regelbundet för att hålla emissioner och emissionsfaktorer aktuella.
7.4.2.4

KVALITETSKONTROLL

Kommuner eller samverkansområden ska kvalitetskontrollera sina modellresultat
mot mätningar inom det modellerade området eller ett område med motsvarande
förutsättningar (22 § NFS). Det senare, att kvalitetskontrollera mot mätningar från
andra jämförbara platser, kan vara aktuellt för kommuner som inte har krav på
mätningar. Om modellering sker som komplement till mätningar används lämpligen mätdata inom det modellerade området för kvalitetssäkringen.
Beträffande kvalitetskrav ska de erhållna modellresultaten överensstämma mot
mätningar gjorda i en tätortsmiljö med motsvarande meteorologiska och geografiska förutsättningar, där osäkerheten högst får vara enligt tabell 7.11.

7.5 Hantering och utvärdering av mät- och
beräkningsdata
Vid hantering och utvärdering av mät- och beräkningsresultat enligt NFS 2010:8
finns kriterier i form av kvalitetsmål som måste uppfyllas. Trots att dessa kriterier
har fått namnet kvalitetsmål är det viktigt att påpeka att de inte ska tolkas som mål
utan som krav på kvaliteten av de utförda mätningarna och beräkningarna. Kvalitetsmålen för mätdata i Bilaga 1 NFS beskriver kraven på mätosäkerhet, datafångst
och tidstäckning. Kvalitetsmålen för beräkningar beskriver krav på osäkerhet för de
olika tidsupplösningar som beräknas. Det finns även krav i luftkvalitetsdirektivet
på hur medelvärden från högre upplösta mätdata ska beräknas, t.ex. för dygns- eller
årsmedelvärden (se 7.5.2.1).
Kvalitetsmålen är uppsatta för att möjliggöra jämförelser mellan mät- och beräkningsdata från olika provtagningsplatser och utförare, både för jämförelser inom
Sverige men också för jämförbarhet vid rapporteringen till EU samt mellan olika
medlemsstater (se kapitel 9).
7.5.1
Kvalitetsmål
Luftkvaliteten ska kontrolleras så att kvalitetsmålen för mätosäkerhet, tidstäckning,
datafångst och beräkningsosäkerhet i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:8)
uppfylls.
I luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG) framgår det att medlemsstaterna ska utse
myndigheter eller organ för att utvärdera luftkvalitet och garantera mätnoggrannhet. I Sverige ligger kontrollansvaret för de flesta föroreningar i direktivet på
kommunerna, som ensamma eller inom ramen för samverkansområden mäter föroreningar för kontroll av luftkvaliteten, alternativt köper in tjänsten från mätkonsulter. För att säkerställa god kvalitet på mät- och beräkningsdata ska kvalitetssäk-
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ringsprogrammet följas och de erhållna mät- och beräkningsvärdena kontrolleras
på ett sådant sätt att de uppfyller kvalitetsmålen i föreskrifterna.
7.5.1.1

KVALITETSMÅL FÖR MÄTNINGAR

Kvalitetsmålen för mätningar omfattar tidstäckning, datafångst samt mätosäkerhet
enligt tabell 7.3 nedan. För mätdata med högre upplösning än timme görs kontrollen mot kvalitetsmålet efter att eventuella timmedelvärden har beräknats enligt
avsnitt 7.5.2.1.
Tidstäckning avser procentandelen av den totala tiden under året då mätning sker för
att fastställa koncentrationen av en viss förorening. Kraven på lägsta godtagbara
tidstäckning innefattar inte förluster av data som uppkommer på grund av regelbunden
kalibrering eller normalt underhåll av instrument.
Datafångst är förhållandet mellan den tid då instrumentet har givit tillförlitliga data och
den totala tiden för vilken mätning skett. Kraven på lägsta godtagbara datafångst innefattar inte förluster av data som uppkommer på grund av regelbunden kalibrering eller
normalt underhåll av instrument.
Mätosäkerhet (för varje mätvärde oavsett om det baseras på timme, dygn eller annat
tidsmedelvärde) är en parameter, knuten till mätresultatet, som kan hänföras till mätobjektet. Mätosäkerheten inkluderar såväl systematiska som slumpmässiga fel, dvs. är
en sammanvägning av alla fel som påverkar mätresultatet.
Tabell 7.3 Sammanfattning av kvalitetsmålen för mätdata enligt NFS 2010:8 (%)
NO2
SO2
CO

PM10
PM2.5
Pb

Bensen

As
Cd
Ni

B(a)P

Kontinuerliga mätningar
Osäkerhet

15

25

25

40

50

Lägsta godtagbara
datafångst

90

90

90

90

90

Lägsta godtagbara
tidstäckning

-1

-1

35 % gaturum/
urban bakgrund2
90 % industrimiljö2

502

332

Osäkerhet

25

50

30

40

50

Lägsta godtagbara
datafångst

90

90

90

90

90

Lägsta godtagbara
tidstäckning

14

14

14

14

14

Indikativa mätningar

1

För NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5 samt Pb motsvarar tidstäckningen oavbrutna mätningar under ett

kalenderår, med undantag för regelbunden kalibrering samt underhåll.
2

Jämnt fördelade över året

Mätosäkerhet. Kvalitetsmålen avseende mätosäkerhet för kontinuerliga mätningar
är generellt högre än dem för indikativa mätningar, vilket följer av att de kontinuerliga mätningarna är de mätningar som i huvudsak ska användas för att kontrollera
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luftkvaliteten mot MKN, medan de indikativa mätningarna används för komplettering för att exempelvis få bättre geografisk information om luftkvaliteten.
Mätosäkerhet och datakvalitet är begrepp som flitigt används när tillförlitligheten
av utförda mätningar diskuteras. Datakvaliteten kan specificeras om man anger ett
mätvärde med tillhörande mätosäkerhet (dvs. ± ett kvantifierat fel). När resultatet
från en mätning rapporteras måste vissa kvantitativa mått på mätkvaliteten anges
samtidigt så att de som ska använda mätvärdet kan bedöma dess tillförlitlighet.
Utan sådana uppgifter kan mätresultat inte jämföras, varken inbördes eller med
utvärderingströsklar eller miljökvalitetsnormer.
Mätosäkerheten är ofta statistiskt beräknad för en viss konfidensnivå (sannolikheten att värdet ligger inom felgränserna, vanligen 95 %). Det klassiska sättet att
karakterisera mätosäkerheten (felintervallet) är att jämföra överensstämmelsen
mellan ett observerat värde och det sanna värdet. Problemet är emellertid att det
sanna värdet i regel inte är känt. Mätosäkerheten är samtidigt också ett mått på
mätningens precision, dvs. hur mycket mätutslaget varierar vid upprepade mätningar av ett visst mätobjekt. Precisionen kan specificeras antingen som repeterbarhet eller reproducerbarhet. Repeterbarheten definieras som samstämmigheten
mellan resultat erhållna med samma metod under likadana betingelser (t.ex. samma
laboratorium, samma mätmetoder, i en följd, med samma utrustning). Reproducerbarheten definieras som samstämmigheten mellan resultat erhållna med samma
metod under olika betingelser (t.ex. olika laboratorier, olika utförare, vid skilda
tillfällen, med olika utrustning). I mätosäkerheten inkluderas även den osäkerhet
som uppkommer vid användande av olika mätmetoder. Observera skillnaden mellan fel och osäkerhet där felet är mätresultatets avvikelse från det hypotetiskt sanna
värdet och osäkerheten är mätvärdenas spridning runt medelvärdet.
Huvudorsaker till osäkerhet i mätningarna kan vara:
• Osäkerhet i mätvärdet p.g.a. systematiska och slumpmässiga fel.
• Osäkerhet kopplat till representativiteten av mätplatser.
• Osäkerhet i mätvärdet p.g.a. otillräcklig tidstäckningsgrad.
Tidstäckning. Kravet på tidstäckning av kontinuerliga mätningar är också högre
än för indikativa mätningar, och för kontinuerliga mätningar av NO2, SO2, CO,
PM10, PM2,5 och Pb krävs i princip 100 % tidstäckning. Kraven rörande tidstäckning omfattar inte förlust av mätdata p.g.a. regelbunden kalibrering eller normalt
underhåll av instrumenten. För kontinuerliga mätningar av bensen, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren gäller att uppnå angiven tidstäckning jämnt fördelad
över året.
Tidstäckning – avser den tid då mätning sker under ett kalenderår. Bortfall orsakas av
planerade aktiviteter, såsom kalibrering och underhåll.
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För att räknas som indikativ mätning krävs minst 14 % tidstäckning, vilket motsvarar antingen en slumpvis mätning per vecka (för bensen en dags slumpvis mätning
per vecka) jämnt fördelat över året, alternativt åtta veckolånga mätningar jämnt
fördelade över året. Slumpmässigheten och fördelningen över året görs för att få en
representativ bild av väder- och trafikförhållanden.
Tidstäckning avser procentandelen av den totala tiden under året då mätning sker
för att fastställa koncentrationen av en viss förorening, dvs. hur stor del av tiden
under ett år som täcks in av mätningarna. Detta ska ej förväxlas med ”datafångst”
under mätperioden, den del av mättiden då tillförlitliga data erhållits.
Kraven på lägsta godtagbara tidstäckning innefattar inte förluster av data som uppkommer på grund av regelbunden kalibrering eller normalt underhåll av instrument. Ett rimligt antagande kan vara att bortfall på grund av kalibrering och underhåll är runt 5 % under ett år. Detta leder till att kravet på tidstäckning av 100 %
under ett år för kontinuerliga mätningar i praktiken innebär en minsta tidstäckning
på runt 95 %.
Tabell 7.4 Minsta antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven på tidstäckning av
kontinuerliga mätningar för SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5 och Pb under ett kalenderår (kolumner 2 och 3). Minsta antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven på tidstäckning av
kontinuerliga mätningar för bensen (gaturum och urban bakgrund), As, Cd, Ni och B(a)P
under ett kalenderår. Värden i parentes anger skottår.
Rådata,
tidsenhet

Antal värden
för 100 %
tidstäckning

Antal värden
för 100 %
tidstäckning
kalibrering
och underhåll 5 %

vecka

52 (52)

50 (50)

18 (18)

26 (26)

17 (17)

dygn

365 (366)

347 (348)

128 (128)

183 (183)

120 (121)

timmar

8 760 (8 784)

8 322 (8 345)

3 066 (3 074)

4 380 (4 392)

2 891 (2 899)

Antal värden
för 35 %
tidstäckning
(Bensen)

Antal värden
för 50 %
tidstäckning
(As, Cd, Ni)

Antal värden
för 33 %
tidstäckning
(B(a)P)

Alla värden i tabellen har avrundats till närmaste heltal

Tabell 7.4 visar det antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven för tidstäckning vid kontinuerliga mätningar av SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 och Pb.
Andra kolumnen representerar en tidstäckning på 100 % då man inte har tagit hänsyn till bortfall för normalt underhåll och kalibrering. Den tredje kolumnen visar
fall då man har haft rimligt bortfall för underhåll och på runt 5 %. Tabellen visar
även minsta antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven för tidstäckning vid
kontinuerliga mätningar av bensen (gaturum urban och bakgrund), As, Cd, Ni och
B(a)P.
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Tabell 7.5 Minsta antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven på tidstäckning av
indikativa mätningar (SO2, NO2, CO, PM10, PM2,5, Pb, bensen, As, Ni, Cd och B(a)P) under ett
kalenderår. Värden i parentes anger skottår
Rådata, tidsenhet

Antal värden för 14 % tidstäckning

Antal värden för 14 % tidstäckning,
kalibrering och underhåll 5 %

vecka

7 (7)

7 (7)

dygn

51 (51)

49 (49)

timmar

1 226 (1 230)

1 165 (1 168)

Alla värden i tabellen har avrundats till närmaste heltal

Tabell 7.5 visar det antal mätvärden som krävs för att uppfylla kraven för tidstäckning vid indikativa mätningar av SO2, NO2, NOx, CO, PM10, PM2,5, Pb, bensen, As,
Cd, Ni och B(a)P. Andra kolumnen representerar en tidstäckning på 14 % då man
inte har tagit hänsyn till bortfall för normalt underhåll och kalibrering. Den sista
kolumnen visar fall då man har haft bortfall för underhåll och kalibrering på 5 %.
Vid indikativa mätningar är det att föredra att underhåll och kalibrering sker utanför den period av 14 % tidstäckning som krävs för att uppfylla kvalitetsmålen. Ett
ytterligare krav är att alla mätdata ska vara jämnt spridda över mätperioden. För
säsongsberoende, se vidare under Säsongsberoende.
Datafångst. Datafångst är förhållandet mellan den tid då instrumentet har givit
tillförlitliga data och den totala tiden då mätning har skett. Kraven på lägsta godtagbara datafångst innefattar inte förluster av data som uppkommer på grund av
regelbunden kalibrering eller normalt underhåll av instrument, utan förlusterna kan
istället uppkomma p.g.a. oförutsedda händelser. Lägsta godtagbara datafångst för
att uppfylla kraven i kvalitetsmålen för kontinuerliga och indikativa mätningar är
90 %.
Datafångst – avser den data som kan samlas in under den tid mätning sker. Bortfall
från datafångst sker p.g.a. oförutsedda händelser, såsom exempelvis strömavbrott.

Exempel: Datafångst vid kontinuerliga mätningar
Provtagningstiden för en specifik förorening är 1 timme. För en tidstäckning på
100 %, dvs. vid en mätning som pågår utan uppehåll, kan man maximalt få fram
8 760 st timvärden under ett kalenderår. Om man räknar med ett bortfall för kalibrering och underhåll på 5 % motsvarar 8 322 st timvärden en tidstäckning på
100 %, se tabell 7.6.
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Tabell 7.6 Antal giltiga mätdata från ett kalenderår och resulterande datafångst med och
utan bortfall för underhåll och kalibrering. De exempel som uppfyller kvalitetsmålet för
datafångst är markerade i fetstil
Antal mätvärden under ett kalenderår för 100 % tidstäckning, kontinuerliga mätningar
(timmar)
Inget bortfall – 8 760 st timmar
5 % bortfall – 8 322 st timmar
Antal giltiga mätdata under ett kalenderår

8 300

8 000

7 600

7 300

7 000

Datafångst (%) Inget bortfall

95

91

87

83

80

Datafångst (%) Bortfall på 5 %

100

96

91

88

84

Antal giltiga data är godtyckligt framtaget och ska enbart ses som exempel.

För exemplen i tabell 7.6 uppfyller 7 600 st giltiga mätdata kravet för datafångst på
90 % under ett helt kalenderår. Då man även tar hänsyn till ett rimligt bortfall för
kalibrering och underhåll på 5 % uppfyller 7 300 st giltiga data under ett kalenderår
kravet för datafångst, vid avrundning till närmaste 10-tals % (en giltig siffra).
Exempel: Datafångst vid indikativa mätningar
Provtagningstiden för en specifik förorening är 1 timme. För en tidstäckning på
14 %, dvs. man mäter i perioder jämnt utspritt under året, kan man maximalt få
fram 1 226 st timvärden under ett kalenderår. Om man räknar med ett maximalt
bortfall för kalibrering och underhåll på 5 % motsvarar 1 165 st timvärden en
tidstäckning på 14 %, se tabell 7.7.
Tabell 7.7 Antal giltiga mätdata från ett kalenderår och resulterande datafångst med och
utan bortfall för underhåll och kalibrering. De exempel som uppfyller kvalitetsmålen är
markerade i fetstil.
Antal mätvärden under ett kalenderår för 14 % tidstäckning, indikativa mätningar (timmar)
Inget bortfall – 1 226 st timmar
5 % bortfall – 1 165 st timmar
Antal giltiga mätdata under ett kalenderår

1 150

1 050

1 000

900

800

Datafångst (%) Inget bortfall

93,8

85,6

81,5

73,4

65,2

77,2

68,7

98,7
90,1
85,8
Datafångst (%) Max bortfall av 5 %
Antal giltiga data är godtyckligt framtaget och ska enbart ses som exempel.

I tabell 7.7 uppfyller exemplet med minst 1 050 st giltiga mätdata kravet för datafångst på 90 % under ett helt kalenderår. Då man även tar hänsyn till ett rimligt
bortfall för kalibrering och underhåll på 5 % uppfyller exemplet med minst 1 000 st
giltiga data under ett kalenderår, vid avrundning till närmaste 10-tals % (en giltig
siffra). Mätdata ska vara jämnt fördelade över årets säsonger (vinter och sommar),
se avsnittet Säsongsberoende.
Säsongsberoende. För att undvika statistiska beräkningar på data där databortfallet
är ojämnt över året finns det vissa kriterier som måste uppfyllas. Kvoten mellan
antal giltiga värden för årets två säsonger (vinter och sommar) får inte överstiga 2.
Detta kriterium ska säkerställa att ingen av säsongerna blir överskattade. För för-
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oreningar som har en stor årstidsvariation är detta speciellt viktigt. Vintersäsongen
sträcker sig från januari till mars samt oktober till december, sommarsäsongen
innefattar april till september.

Månad

01

Säsong

Vinter

Sommar

Vinter

Rådata

Tabell 7.8 Definition av säsonger och maximala antal värden för varje säsong. Värden i
parentes representerar skottår.
02

03

04

05

06

07

08

09

10

dygn

90 (91)

183

92

timme

2 160 (2 184)

4 392

2 208

11

12

Dessa värden inkluderar inte förluster för kalibrering och underhåll.

I tabell 7.8 sammanfattas de totalt möjliga antal mätvärden för respektive säsong.
Observera att här har bortfall för kalibrering och underhåll inte inkluderats. Vid
beräkning av tidstäckning och datafångst ska hänsyn tas till detta bortfall på samma
sätt som i exemplen under avsnitten Tidstäckning och Datafångst.
Exempel: Säsongsberoende
Exemplen 1-6 tabell 7.9 ska illustrera hur fördelningen av mätdata över de bägge
säsongerna tillsammans med miljökvalitetsmålen påverkar kvalitetssäkringen av
mätdata. Exemplen har olika antal mätdata på vinter- respektive sommarhalvår och
är godtyckligt valda för att representera olika ytterligheter. Uträkningen av
tidstäckning och datafångst är gjord för summan över hela året och är inte uppdelad
i säsonger. De två sista raderna visar om mätningarna i de olika exemplen uppfyller
kraven i mätföreskrifterna med avseende på jämn fördelning över året (vinter och
sommarhalvår), tidstäckning och datafångst.
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Tabell 7.9 Exempel på fördelning av mätvärden (timvärden) på säsonger under ett kalenderår. Skottår finns inte med i tabellen.
Uppfyllelse av kvalitetsmål; fördelning av mätvärden, tidstäckning och datafångst
Kontinuerliga mätningar

Indikativa mätningar

Exempel

1

2

3

4

5

6

Antal mättimmar vinter

4 368

4 368

3 400

650

1 200

650

Antal mättimmar sommar

4 392

2 000

3 400

650

200

650

Giltiga värden vinter
Giltiga värden sommar

4 250
3 800

4 100
1 800

3 100
3 200

590
620

1 200
200

450
450

Kvot vinter/sommar

1,12

2,28

0,97

0,95

6,00

1,00

Kvot sommar/vinter

0,89

0,44

1,03

1,05

0,17

1,00

Tidstäckning (%)

100

73

78

15

16

15

Datafångst (%)

92

93

93

93

100

69

Kontinuerliga mätningar
100 % tidstäckning

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kontinuerliga mätningar
35 % tidstäckning

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Kontinuerliga mätningar
50 % tidstäckning

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Kontinuerliga mätningar
33 % tidstäckning

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Indikativa mätningar

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Uppfyller kvalitetskrav för:

Dessa värden inkluderar inte förluster för kalibrering och underhåll.

Exempel 1-3 är utformade för de föroreningar som har krav på 100 % tidstäckning.
Exempel 1: Här uppfylls samtliga krav för kontinuerliga mätningar på jämn fördelning av mätdata över året samt kraven för tidstäckning (100 %) och datafångst (90
%). Kraven för indikativa mätningar är också uppfyllda då kraven på tidstäckning
och datafångst är lägre.
Exempel 2: Exemplet uppfyller inte alla kvalitetskrav för kontinuerliga mätningar.
Datafångsten på 93 % är i enlighet med kraven för kontinuerliga mätningar i föreskrifterna. Trots detta uppfyller exemplet inte alla kvalitetskrav för kontinuerliga
mätningar med tidstäckningskrav på 100 % då kraven på säsongsfördelning och
tidstäckning inte är uppfyllda. För få mätningar är utförda under sommarhalvåret
jämfört med vinterhalvåret, dvs. kvoten för vinter/sommar är >2. Mätningarna i
detta exempel uppfyller kraven för kontinuerliga mätningar med tidstäckningskrav
på 35 %, 50 % eller 33 % samt för indikativa mätningar om man ser till att ha en
jämn fördelning av mätdata över året.
Exempel 3: Exemplet uppfyller inte kravet på tidstäckning för kontinuerliga mätningar med tidstäckningskrav på 100 %. Däremot uppfyller det kvalitetskraven för
kontinuerliga mätningar med tidstäckningskrav på 35 %, 50 % eller 33 % samt för
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indikativa mätningar då kvoten mellan mätningar vinter och sommarhalvår uppfylls.
För exempel 4-6 uppfylls inte kraven för kontinuerliga mätningar då tidstäckningen
är för låg. Exemplen är utformade för att representera indikativa mätningar.
Exempel 4: Samtliga krav för indikativa mätningar är uppfyllda vad gäller säsongsfördelning, tidstäckning (14 %) och datafångst (90 %).
Exempel 5: Exemplet uppfyller inte alla kvalitetskrav för indikativa mätningar.
Kraven för både tidstäckning och datafångst är uppfyllda. Då mätningarna är gjorda till största delen på vinterhalvåret, kvoten är >2, uppfylls dock inte kravet på
jämn fördelning av mätdata.
Exempel 6: Exemplet uppfyller inte alla kvalitetskrav för indikativa mätningar.
Fördelningen av mätdata över de bägge säsongerna är jämnt fördelat och kravet på
tidstäckning är också uppfyllt, men då mätningarna har resulterat i för få giltiga
data uppfylls inte kraven på datafångst.
7.5.1.2
KVALITETSMÅL FÖR MODELLBERÄKNINGAR OCH OBJEKTIV
SKATTNING

Kvalitetsmålen för beräkningar omfattar osäkerheten för olika tidsupplösningar
enligt tabell 7.10. Kvalitetsmålet för objektiv skattning omfattar den övergripande
osäkerheten.
Tabell 7.10 Sammanfattning av kvalitetsmålen för beräkningsdata och objektiv skattning
enligt NFS 2010:8
NO2

PM10

Bensen

As

B(a)P

SO2

PM2,5

Cd

CO

Pb

Ni

- timmedelvärde

50 %

-

-

-

-

- medelvärde för åtta timmar

50 %

-

-

-

-

- dygnsmedelvärde

50 %

Ännu ej

-

-

-

Modellberäkningar
Osäkerhet

fastställt
- årsmedelvärde

30 %

50 %

50 %

60 %

60 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Objektiv skattning
Osäkerhet

Med beräkningsmodeller försöker man att beräkna förhållanden för en förorenings
spridning och/eller kemi på en vald plats, genom att använda modellens indata,
emissioner, meteorologiska förhållanden etc. Modellen är en enklare representation
av verkligheten, och kan sägas ge medelförhållandet utifrån de förutsättningar som
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ges av ingående indata. Detta ska jämföras med mätningar, där varje enskild mätning motsvarar mer komplexa variationer i omgivningsförhållandena.
De osäkerheter som modellanvändarna, kommunerna eller samverkansområdena,
kan reducera vid uppfyllandet av kvalitetsmålen i tabell 7.10 är
• Osäkerheter och aktualitet i kända indata – t.ex. emissioner och
meteorologi.
• Osäkerheter i mätdata för kvalitetskontroll.
Dessutom kan ansvarig person på kommun eller samverkansområde ge akt på att
den modell man väljer att använda är utvecklad för det användningsområde den är
tänkt att användas för. Ansvaret för validering av modellen ligger på modellutvecklaren, och modellen bör vara väl dokumenterad för användningsområdet.
7.5.2

Bearbetning av data

7.5.2.1

BEARBETNING AV MÄTDATA

Kriterierna för beräkning av statistiska parametrar, dvs. medelvärden för olika
tidsupplösning, finns beskrivna i luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG Bilaga XI A)
samt i tabell 7.11 nedan.
Tabell 7.11 Kriterier för beräkning av statistiska parametrar enligt luftkvalitetsdirektivet
(2008/50/EG Bilaga XI A).
Parameter

Erforderlig andel giltiga data

Timvärden

75 % (dvs. 45 minuter)

8-timmarsvärden

75 % av värdena (dvs. 6 timmar)

Högsta 8-timmarsmedelvärdet under ett dygn

75 % av glidande 8-timmarsmedevärdena
(dvs. 18 st. 8-timmarsmedelvärden per dag)

24-timmarsvärden (dygnsmedelvärde)

75 % av medelvärdena per timme

Årsmedelvärde

90 %1 av timvärdena eller (om de inte är tillgängliga) dygnsmedelvärden under året

1

Kraven för beräkningar av årsmedelvärdet omfattar inte förlust av data p.g.a. regelbunden kalibrering

eller normalt underhåll

Medelvärdet av en mätserie är summan av mätvärdena dividerat med antalet värden. Medelvärdet av n mätvärden, x1, x2, ..., xn, är således:

x=

1
n

n

∑x

k

k =1

Vid beräkning av medelvärden för kontroll av miljökvalitetsnormerna i utomhusluft för NO2, SO2 och CO är den minsta nämnaren timvärden. Vid mätningar som
har en högre tidsupplösning än timme (t.ex. 5 min) krävs det ett underlag på minst
75 % av timmen för att kunna göra ett timmedelvärde. Detta betyder att 45 min av
timmen ska ha tillhörande giltiga mätdata. Dessa timvärden används sedan för att
bilda dygns- och årsmedelvärden.
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I det fall där man har en mätmetod som direkt alstrar timvärden ska man inte summera sina timvärden och från summan beräkna ett timmedelvärde, det uppmätta
timvärdet är i sig ett integrerat värde för perioden. Om man har en provtagning som
alstrar rådata dygns- eller veckovis kan man inte räkna ut ett timmedelvärde för
dessa mätningar.
För att beräkna ett dygnsmedelvärde krävs minst 75 % av dygnets timmar, dvs.
minst 18 godkända timmedelvärden, för att få ett dygnsmedelvärde. För att bilda
årsmedelvärde krävs 90 % av i första hand timvärden (vilket inte omfattar förlust
p.g.a. kalibrering eller underhålla av mätinstrumenten) och i andra hand 90 % av
dygnsvärden under året.
Percentiler. Ordet percentil kommer från det latinska språket och betyder hundra.
För ett statistiskt material är percentilerna de 99 variabelvärden som, när det är
möjligt, delar upp materialet i hundra lika stora delar; det förutsätts att observationerna först ordnats efter storlek. För miljökvalitetsnormerna används ibland begreppen 99,8-, 99,7-, 99-, 98- och 90-percentil. I den senaste versionen av förordningen (2010:477) har det direkta percentilbegreppet dock frångåtts, numera anges
där bara den konkreta innebörden, t.ex. att timnormen för NO2 får överskridas 175
gånger per kalenderår.
Exempel: Normen för NO2 och SO2 är en 98-percentil vilket innebär att normen får
överskridas 175 ggr/år för timvärden och 7 ggr/år för dygnsvärden. Vid kontinuerliga mätningar kan man, om kravet på tidstäckning och datafångst uppfylls, istället
gå till den 176:e värsta timmen respektive 8:e värsta dygnet och kontrollera om
detta värde överstiger den uppsatta miljökvalitetsnormen eller inte. Vid indikativa
mätningar går det inte att göra detta, utan ett överskridande av percentilen kan
istället uppskattas utifrån användandet av percentilbegreppet/en percentilberäkning.
Det finns några olika sätt att beräkna percentiler, men förslagsvis kan inbyggda
beräkningsfunktioner i standarddatorpaket användas, som t.ex. Excel. Hur percentilerna har beräknats bör framgå i kvalitetssäkringsprogrammet.
7.5.2.2

KVALITETSKONTROLL AV BERÄKNADE MODELLDATA

I 21–22 §§ NFS anges krav på validering och kvalitetskontroll av modellberäkningar. I 21 § beskrivs hur en modell ska vara validerad, ett ansvar som ankommer
på utvecklaren av modellverktyget. I 22 § anges att beräkningsresultaten ska kvalitetskontrolleras, vilket faller på modellanvändaren, dvs. kommunen eller samverkansområdet, alternativt den konsult som kommunen eller samverkansområdet har
anlitat för modellberäkningar.
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I den vägledning som FAIRMODE110 har tagit fram för uppskattning av modellresultatets kvalitetskontroll föreslås två olika ekvationer, RDE (Relative Directive
Error) samt RPE (Relative Percentile Error). För modellområden ska det maximala
RDE och RPE för 90 % av mätstationerna, underskrida kvalitetsmålet i tabell 7.10.
Det innebär i princip att för de modellerade områden där antalet provtagningsplatser underskrider 10, ska det maximala RDE eller RPE underskrida kvalitetsmålet
för alla provtagningsplatser. Dock ska enbart de provtagningsplatser som är representativa på samma skala som den modellresultatet är beräknad för användas. Det
innebär att för en urban bakgrundsmodell ska mätdata från urban bakgrund användas, och för gaturumsmodeller ska mätdata från gaturumsmätningar användas etc.
Då modellresultaten kvalitetskontrolleras mot mätdata är det viktigt att säkerställa
att mätningarna är kvalitetssäkrade och att mätstationens placering är representativ
i förhållande till beräkningsplatsen. I första hand ska mätdata utgöras av mätningar
med referensmetod eller annan likvärdig metod, i andra hand med mätningar med
annan standardiserad metod. Vid användning av andra standardiserade metoder bör
validering göras mot referensmetod vid mätplatsen för att kontrollera den standardiserade metodens mätkvalitet.
I första hand är det lämpligt att använda beräkning av RPE för kvalitetskontroll av
beräkningsresultat av tim- och dygnsmedelvärden i Sverige, eftersom RPE i valideringsstudier har visat sig ge en bättre uppskattning av beräkningarna för de halter
som generellt förekommer i Sverige. Fördelen med att använda RPE istället för
RDE vid låga halter är att RPE utvärderar felet vid halter som ligger något under de
maximalt uppmätta halterna, dvs. vid percentilerna av de olika föroreningarna. För
beräkningsresultat i områden eller på platser med halter som generellt ligger runt
eller över gränsvärdet kan RDE ge en bättre uppskattning på kvaliteten på beräkningsresultaten. Vid låga halter som ligger under gränsvärdet, kommer OLV (OLV
det uppmätta värde som ligger närmast gränsvärdet, dvs. MKN) att vara det maximalt uppmätta värdet, vilket kan vara ett extremvärde orsakat av slumpmässiga
händelser. Sådana slumpmässiga händelser kan exempelvis vara brand, fasadrenoveringar som genererar stora partiklar, fyrverkerier etc. vilket inte modellen tar
hänsyn till.
För årsmedelhalter har FAIRMODE i sin vägledning givit rekommendationer vid
kvalitetskontrollen av modellberäkningar. Vid låga årsmedelhalter i jämförelse
med MKN rekommenderas användning av RDE. När årsmedelhalterna är höga
rekommenderas användning av RPE. I Exempel 2 samt figur 7.5 går det att se hur
de olika beräkningssätten slår beroende på halterna i jämförelse med MKN.

110

FAIRMODE – Forum for Air Quality Modelling (http://fairmode.ew.eea.europa.eu/), en sammanslutning av bl.a. forskare som inom ramen för EUs luftkvalitetsdirektiv arbetar fram råd och riktlinjer angående användning av modellberäkningar för kontroll av luftkvaliteten.
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BERÄKNING AV RPE OCH RDE

RPE Plotta storlekssorterade mät- och beräkningsdata från stationen i ett kvantilkvantil-diagram (figur 7.4). För PM10 dygn, gå in på det observerade mätvärdet för
den 36:e högsta uppmätta koncentrationen (Op) och läs av den modellerade koncentrationen för skärningen av denna punkt. Den normaliserade skillnaden mellan
mätvärdet och det beräknade mätvärdet för en enskild station kallas RPE och beräknas enligt

RPE=

Op − M p
Op

Ekvation 1

där Op är mätvärdet vid den använda percentilen (se tabell 7.14) och Mp är det
modellerade värdet för den skärningen. Det maximala RPE från 90 % av tillgängliga mätstationer inom modelleringsområdet ska underskrida modellosäkerheterna
givna i tabell 7.10 för att kvalitetskontrollen av modellresultaten ska anses vara
acceptabel.

Figur 7.4 Kvantil-kvantil-plot av observerade och modellerade PM10-dygnsmedelhalter

Källa: FAIRMODE:s vägledning
RDE Plotta sorterade mätdata och beräknade data från varje tillgänglig station i ett
diagram, ett s.k. kvantil-kvantil-diagram (se figur 7.4). Gå in vid gränsvärdet (LV =
limit value, för PM10,dygn = 50 μg/m3) på axeln med mätdata och läs av värdet för
den mätning som ligger närmast gränsvärdet samt motsvarande modellerade värdet
(MLV). Den normaliserade skillnaden mellan mätvärdet (det mätvärde som ligger
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närmast LV) och det beräknade värdet för den punkten kallas RDE och beräknas
enligt

RDE=

OLV − M LV

Ekvation 2

LV

där OLV är den observerade koncentrationen närmast gränsvärdet, MLV är det beräknade värdet vid den skärningen och LV är gränsvärdet (miljökvalitetsnormen).
Det maximala RDE från 90 % av tillgängliga mätstationer ska underskrida modellosäkerheterna givna i tabell 7.10 för att kvalitetskontrollen av modellresultaten ska
anses vara acceptabel.
Exempel 1: Beräkning av RDE och RPE för modellering av dygnsmedelvärden
Som exempel kan man modellera dygnsmedelvärden av PM10 för kontroll av luftkvaliteten. För kvalitetskontrollen jämförs modellerade data med uppmätta inom
samma område. Figur 7.4 visar en kvantil-kvantil-plot av sorterade uppmätta och
modellerade data av PM10.
För RDE tar man det observerade värdet (OLV) som ligger närmast gränsvärdet för
MKN, 50 µg/m3, samt det modellerade värdet (MLV) motsvarande det observerade. RDE beräknas enligt Ekvation 2 och resulterar i exemplet i ett fel på 48 %.
(tabell 7.1och figur 7.4, från FAIRMODEs vägledning).
För RPE tar man det observerade värdet för det 36:e värsta dygnet (Op) samt motsvarande modellerade värde (Mp) för det 36:e värsta dygnet. Skillnaden divideras
med det Op enligt Ekvation 1 och resulterar i exemplet i ett fel på 36 %.
Eftersom det i dagsläget inte finns något kvalitetsmål för modellerade dygnsmedelvärden är exemplet hypotetiskt, men går naturligtvis att appliceras på samma sätt
för andra modellerade och uppmätta luftföroreningar med dygnsupplösning där det
finns kvalitetsmål för dygn. För modellerade data med andra tidsupplösningar gör
man på samma sätt. Beroende på vilken förorening det handlar om används mätoch modelleringsdata vid 8:e eller 36:e värsta dygnet, respektive 176:e värsta timmen (se tabell 7.13). För tim- och dygnsmedelvärden rekommenderas främst användning av RPE.
Tabell 7.12 Värden från Figur 7.4 och FAIRMODEs vägledning om användning av modeller
för kontroll av MKN
PM10,dygn

RDE
OLV

Beräknad osäkerhet

RPE

50

Op

79

MLV

74

Mp

108

LV

50
48%

36%
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Tabell 7.13 Beskrivning av percentilen som används för att finna Op samt Mp vid beräkning
av RPE för olika föroreningar
PM10

Dygn
90-percentil

Timme

Totalt

365 (366)

-

k:te värsta

36:e

-

NO2 SO2 CO

Dygn
98-percentil

Timme
98-percentil

Totalt

365 (366)

8 760

K:te värsta

8:e

176:e

Exempel 2: Beräkning av RDE och RPE för modellering av årsmedelvärden
I fallet när man beräknar årsmedelvärden förenklas ekvationer 1 och 2 till observerat värde, O, samt modellerat värde, M. För RDE kvarstår LV som gränsvärdet för
MKN på årsbasis, i följande exempel för årsmedelvärde för PM10 är
LV = 40 µg/m3.
Tre exempel visas i figur 7.5 samt värdena från bilden är uppskattade och infogade
i tabell 7.14. Det man kan se utifrån de resulterande RDE och RPE är att när man
har höga observerade årsmedelvärden får man höga RDE-värden, vilket följer av
att man jämför med gränsvärdet. RPE visar skillnaden mellan modell- och mätresultat, där skillnaden jämförs med mätresultatet. Därför är RPE mindre känslig för
var på haltskalan som mätning och modellering utförs. För årsmedelvärden rekommenderas främst användning av RDE.
På samma sätt som beräkningen för årsmedelvärde går det att använda metoden för
modeller där man exempelvis får ut halten vid det 36:e värsta dygnet för uppföljning av miljökvalitetsnormen för partiklar och dygn.
Tabell 7.14 Värden från figur 7.5 och FAIRMODEs vägledning om användning av modeller
för kontroll av MKN. De beräkningsresultat som uppfyller kraven enligt NFS Bilaga 1 är
markerade med fet stil.
PM10,år

Beräknad osäkerhet

1

2

3

O

25

15

90

M

15

25

65

RDE

25%

25%

62%

RPE

40%

67%

28%
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Figur 7.5 Beräkning av RPE och RDE för tre olika fall av observerade och modellerade
årsmedelvärden av PM10, där gränsvärdet för överskridande är 40 µg/m3. Källa: FAIRMODES:s
vägledning
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8

Information

Ett viktigt led i luftkvalitetskontrollen är att ge allmänheten och andra intressenter
information om luftkvaliteten. Krav på information till allmänheten har ökat i samband med fastställandet av Århuskonventionen111.

8.1

Information om luftkvaliteten

8.1.1
Vem ska informera?
Varje kommun ska enligt 38 § Luftkvalitetsförordning 2010:477 (LKF) informera
om den luftkvalitet som har noterats vid genomförd kontroll. I de fall kontrollen av
luftkvaliteten sker i samverkan med andra kommuner kan informationen ske i samordnad form på exempelvis en gemensam webbplats. Länkar till denna webbplats
behöver då finnas från samtliga i samverkansområdet ingående kommuner, eftersom det grundläggande informationsansvaret ligger på kommunerna.
8.1.2
Vilken information ska redovisas och hur ska det ske?
Grundkravet är att koncentrationerna, dvs. halterna, av de olika föroreningarna ska
redovisas. Detta gäller såväl kontroll genom mätning, beräkning som objektiv
skattning. Lämpligen redovisas såväl grunddata som aggregerade data (medelvärden etc.), genom t.ex. diagram, tabeller, kartor samt bifogade analyser. Det är även
lämpligt att tidigare års luftkvalitetsdata finns tillgängligt för att kunna visa på
trender.
Utöver uppgifter om halter ska informationen alltid innehålla uppgifter om följande:
1) Eventuella överskridanden av de föroreningsnivåer som anges i miljökvalitetsnormerna.
2) Eventuella överskridanden av tröskelvärden för larm (kvävedioxid och
svaveldioxid).
3) Vilken bedömning som kommunerna gör i fråga om överskridanden
[exempelvis orsak, omfattning, möjligheter till åtgärdande etc.].
4) Eventuella följder för människors hälsa [exempelvis den grad av påverkan som de uppmätta halterna har].
Informationen ska finnas tillgänglig för allmänheten eller andra som har intresse
för den, genom Internet eller på annat lämpligt och lättillgängligt sätt. Informationen ska även vara kostnadsfri.

111

www.regeringen.se/sb/d/108/a/65516.
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8.1.3
Hur ofta ska informationen uppdateras?
Kraven på hur ofta informationen om luftkvaliteten ska uppdateras avser enligt
38 § LKF de uppgifter som är tillgängliga för kommunen. Möjligheterna kan bl.a.
begränsas beroende på vilken mätmetod som används.
Tabell 8.1 Uppdateringsfrekvens för luftkvalitetsdata
Miljökvalitetsnorm

Uppdateringsfrekvens

Kvävedioxid
Svaveldioxid
Kolmonoxid
Partiklar (PM10)1

Varje dag (en gång i timmen om möjligt).

Bensen
Bly

Minst var tredje månad (en gång i månaden
om möjligt) i form av genomsnittsvärde för de
tolv senaste månaderna.

Bens(a)pyren
Arsenik
Kadmium
Nickel
Partiklar (PM2,5)2

Minst var tolfte månad.

1

”Minst PM10” enligt luftkvalitetsdirektivet (2008/50/EG). Detta innebär att även PM2,5 kan omfattas
av denna uppdateringsfrekvens. Uppdateringsfrekvensen måste dock för PM2,5 som lägst vara
minst var tolfte månad, eftersom normen utgör ett årsmedelvärde.
2
Se fotnot 1.

8.1.4
Kvalitetskontroll av uppgifterna före publicering
Mätdata ska generellt kvalitetsgranskas i enlighet med kommunens eller samverkansområdets kvalitetssäkringsprogram före publicering. Vid s.k. ”on line”uppdatering (timme/dygn) av mätdata, då det inte är möjligt att utföra en ordentlig
kvalitetsgranskning förrän i efterhand, måste det tydligt framgå att data ännu inte är
kvalitetsgranskade. Dessa ersätts lämpligen fortlöpande med kvalitetsgranskade
data.

8.2 Information om program för samordnad
kontroll
I de fall kontrollen sker genom samverkan mellan flera kommuner, är det lämpligt
att informera allmänheten om detta genom att exempelvis via Internet publicera det
fastställda programmet för samordnad kontroll eller en sammanfattning av detta.
Detta tydliggör för allmänheten hur luftkvalitetskontrollen kommer att bedrivas i
närområdet de närmaste åren och kan även bidra till att motivera varför en provtagningsplats eventuellt inte är placerad i just den egna kommunen.
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8.3 Information om fastställt åtgärdsprogram
En kommun eller en länsstyrelse som har fastställt ett åtgärdsprogram ska enligt
37 § LKF även informera om detta. Den som har fastställt programmet ska därför
1) skicka en kopia av programmet till Naturvårdsverket och de andra myndigheter och kommuner som berörs. Berörda myndigheter kan exempelvis vara närmast berörda länsstyrelser, angränsande kommuner, regeringen, Boverket, Trafikverket, Energimyndigheten och Kommerskollegium.
Det kan även finnas särskilda myndigheter som berörs i det enskilda fallet, t.ex. tillsyns- och prövningsmyndigheter enligt miljöbalken..
2) kostnadsfritt genom Internet eller på annat lämpligt sätt informera allmänheten eller andra som är berörda eller har intresse av det fastställda
åtgärdsprogrammet. Informationen behöver finnas tillgänglig under åtgärdsprogrammets hela livslängd. Det är även en fördel om luftkvalitetens utveckling över tiden redovisas i förhållande till de i åtgärdsprogrammet ingående åtgärderna, dvs. att informationen enligt avsnitt 8.1
återkopplar till åtgärdsprogrammet.

8.4 Information vid överskridande av
tröskelvärde för larm
Utöver de ordinarie gränsvärdes- och målsättningsnormerna finns tröskelvärden för
larm (kvävedioxid och svaveldioxid), se avsnitt 4.8112. Dessa motsvarar mycket
höga föroreningshalter som under de senaste decennierna inte uppnåtts i Sverige,
för kvävedioxid ett medelvärde under tre på varandra följande timmar på
400 µg/m3 och för svaveldioxid 350 µg/m3. Värdet ska vara representativt för luftkvaliteten i ett område motsvarande minst 100 km2 eller i en tätbebyggelse.
Naturvårdsverkets bedömning är att dessa halter, i så stora områden som anges,
inte kommer att inträffa under normala förhållanden. Om kommunen dock gör
bedömningen att halterna de facto kan komma att uppstå, utarbetas lämpligen en
informationsplan i samråd med den lokala eller regionala räddningstjänsten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Informationsplanen utgör då en del
av det åtgärdsprogram (handlingsplan enligt art 24 dir 2008/50/EG) som kommunen enligt 45 § LKF ska ta fram i förebyggande syfte om överskridande av tröskelvärden kan befaras (se avsnitt 4.5).
Om tröskelvärdena skulle överskridas eller skulle antas kunna komma att överskridas är kravet enligt 43 § LKF att kommunen omedelbart informerar allmänheten,
Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och
112

Enligt 41 § LKF ansvarar Naturvårdsverket för information om tröskelvärdena för information och
larm om ozon.
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beredskap. Motivet till att det ska ske ”omedelbart” är att halterna på dessa höga
nivåer kan vara akut skadliga för människors hälsa. En översiktlig kvalitetssäkring
av de uppmätta halterna görs dock lämpligen innan, så att larmet inte går ut i onödan. Hur detta ska gå till redovisas enligt ovan lämpligen i en informationsplan.
Enligt 44 § LKF ska informationen gå ut till allmänheten via press, radio, tv, Internet eller på annat lämpligt sätt. Kommunen sprider sannolikt informationen enklast
genom pressmeddelande som går ut till närmast berörda radiostationer, nyhetsbyråer och Internet. Det är även lämpligt att informera närliggande hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Informationen ska innehålla de uppgifter som anges i 44 § LKF.
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9

Rapportering

Kraven på rapportering i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
2010:8 (NFS) omfattar dels resultat från den kontroll som bedrivs i kommuner och
samverkansområden, dels underrättelser vid överskridande eller risk för överskridande av miljökvalitetsnormer.

9.1

Rapportering av resultat från kontrollen

9.1.1
Vad ska rapporteras? Till vem och när?
Resultaten från kontrollen ska rapporteras av kommunerna i enlighet med 25 §
NFS. I Bilaga 5 NFS specificeras vilka uppgifter som ska ingå vid rapporteringen.
Utöver mätdata ska även eventuella beräknade data samt uppgifter om objektiv
skattning redovisas.
Rapporteringen ska ske till Naturvårdsverkets datavärd senast den 31 mars varje år.
Rapporteringen avser föregående kalenderårs data. Inför den årliga rapporteringen
skickar datavärden ut information till samtliga kommuner om närmare tillvägagångssätt. Rapporteringen görs därefter i datavärdens särskilda formulär. Där kan
finnas ytterligare stöd för rapporteringen i form av specificering av de krav som
anges i Bilaga 5 NFS.
Rapporteringen till Naturvårdsverkets datavärd kan i samverkansområden utföras
av företrädaren för området. Enligt 27 § NFS ska företrädaren för ett samverkansområde årligen senast den 31 mars meddela datavärden vilka kommuner som deltar
i samverkan under innevarande år, dvs. inte det kalenderår för vilket rapporteringen
av data sker, utan påföljande år. Motivet är att datavärden ska ha en möjlighet till
förberedelse inför kommande års rapporteringsomgång.
Datavärden tar emot och lagrar de data som rapporteras in. Data sammanställs och
tillgängliggörs för allmänheten på datavärdens webbplats. Datavärden har även i
uppgift av Naturvårdsverket att sköta den internationella rapporteringen till EU och
andra internationella organ, länsstyrelser, statliga myndigheter samt att sammanställa data till officiell statistik.
9.1.2
Kvalitetssäkring
Alla data som rapporteras till datavärden ska enligt 25 § NFS vara kvalitetssäkrade
i enlighet med kommunens eller samverkansområdets kvalitetssäkringsprogram (se
avsnitt 5.5). Ansvaret för att kvalitetssäkra data ligger på kommunen med anledning av att kommunen har kontrollansvaret. I de fall kontrollen utförs inom ramen
för ett samverkansområde eller om kontrollen utförs av konsult kan det praktiska
arbetet med kvalitetssäkring utföras av dessa, dock med bibehållet ansvar hos
kommunen.
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Kvalitetssäkringsprogram samt kontrollstrategi för innevarande kalenderår ska
redovisas till datavärden i samband med rapporteringen av föregående års data. Vid
rapporteringen av data ska även vissa uppgifter om utfallet av kvalitetssäkringen
anges. Närmare information kan hämtas i datavärdens rapporteringsformulär.
9.1.3
Återrapportering
I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra om kvalitetssäkringen eller vidta någon
annan åtgärd som på något sätt förändrar redan inrapporterade data. För att inte
olika dataset ska ligga på kommunens respektive datavärdens webbplatser ska
enligt 26 § NFS en återrapportering till datavärden ske snarast möjligt, gärna inom
en månad från det att ändringen utförts. Rapporteringen ska ske i fullständigt format enligt datavärdens anvisningar.

9.2 Underrättelse vid risk för överskridande
av miljökvalitetsnorm
Om kontrollen visar att en föroreningsnivå som anges i miljökvalitetsnormerna kan
antas komma att överskridas ska kommunen enligt 30 § LKF omedelbart underrätta
Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser.
9.2.1
När ska en underrättelse ske?
Underrättelsen ska ske omedelbart efter det att kontrollen visat att en nivå för en
miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas. Det betyder t.ex. att en underrättelse kan ske när bara en del av året har gått, om det redan då går att anta att årsmedelvärdet eller antalet överskridanden av dygns- eller timvärden kommer att uppgå
till fler än det tillåtna. Ett annat exempel när underrättelse behövs är i de fall de
långsiktiga trenderna visar att ett överskridande är att befara.
En underrättelse grundas på om en miljökvalitetsnorms föroreningsnivå kan antas
komma att överskridas. Någon bedömning av om normen inte följs eller inte bedöms komma att följas ska således inte göras av kommunen, se avsnitt 3.3.
Kommunen avgör vem som ska vara avsändaren av underrättelsen. Underrättelsen
kan ses som ett verkställighetsförfarande av den skyldighet som åligger kommuner
enligt 30 § LKF och kan göras av den enhet inom kommunen som ansvarar för
kontrollen av luftföroreningshalter. Alternativt kan beslut om underrättelse tas av
berörd nämnd eller av kommunledningen.
Om underrättelse vid ett tidigare tillfälle utförts och om åtgärdsprogram redan
håller på att tas fram eller om det redan fastställts för berörd miljökvalitetsnorm
och berört område, ska underrättelse inte ske igen om mätningar åter skulle indikera ett överskridande. Om underrättelse utförts tidigare och i det läget inte resulterade i att behov av åtgärdsprogram bedömdes föreligga, ska ny underrättelse dock
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göras om kontrollen åter visar ett en miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas.
9.2.2
Vad ska underrättelsen innehålla?
Underrättelsen ska enligt 23 § NFS åtminstone innehålla uppgifter om 1) aktuell
miljökvalitetsnorm, 2) använd mätmetod, 3) dokumentering av provtagningsplats
enligt bilaga 5 B 1–3 och i tillämpliga fall dokumentering av modellberäkningar
enligt bilaga 5 E samt 4) uppgifter från mät- och beräkningsunderlag enligt bilaga 5
G som styrker överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm.
Om underlag redan är framtaget i enlighet med 25 § NFS vad gäller rapportering av
mätresultat kan detta även ingå i underrättelsen.
För att undvika missförstånd är det bra om det framgår att det är frågan om en underrättelse enligt 30 § LKF.
Det är ytterst Naturvårdsverket som bedömer vad som är en inkommen underrättelse.
9.2.2.1

KOMPLETTERING AV UNDERRÄTTELSEN

En underrättelse ska enligt 24 § NFS snarast möjligt kompletteras med en redovisning baserad på tillämpliga och tillgängliga uppgifter i Bilaga 5. Vilka uppgifter
som ska ingå i kompletteringen beror på vilken miljökvalitetsnorm som avses.
9.2.3
Vad händer efter underrättelsen?
Efter det att underrättelsen skickats in kan Naturvårdsverket komma att efterfråga
ytterligare underlag från kommunen för att kunna bedöma om normen inte följs
eller framöver inte bedöms komma att följas samt för att bedöma om behov av
åtgärdsprogram föreligger. Avgörande för behovet av åtgärdsprogram är om aktuell
norm bedöms följas eller ej, se avsnitt 3.3.
Åtgärdsprogram fyller i vissa fall inget behov, trots att en norm inte bedöms följas.
Exempel kan vara om orsaken till att normen inte följs är orsakad av en specifik
verksamhet och då miljöbalkens andra styrmedel sannolikt är mer lämpade att
användas för att se till att normen följs, t.ex. genom prövning eller tillsyn på en
anläggning.
Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram behövs ska Naturvårdsverket
enligt 31 § LKF därefter som huvudregel rapportera detta till berörda länsstyrelser.
Om det finns särskilda skäl för att det inte ska vara en länsstyrelse eller en kommun
som upprättar förslag till eller fastställer ett åtgärdsprogram, ska Naturvårdsverket
rapportera detta och behovet av åtgärdsprogram till regeringen. Exempel på fall då
detta förfarande skulle kunna bli aktuellt är om en miljökvalitetsnorm inte följs
inom ett stort område, exempelvis normen för ozon eller om de normer för PM2,5,

164

NATURVÅRDSVERKET
Handbok 2011:1 Utgåva 1
Luftguiden

som avser genomsnittlig exponering för Sveriges befolkning, inte följs. I dessa fall
krävs huvudsakligen nationella och internationella åtgärder i åtgärdsprogrammet.
Om länsstyrelsen efter inkommen rapport inte delar Naturvårdsverkets bedömning
om behovet av åtgärdsprogram, får länsstyrelsen enligt 32 § LKF överlämna frågan
till regeringen. Ett sådant överlämnande ska innehålla en redogörelse för länsstyrelsens syn på behovet av åtgärdsprogram.
Om länsstyrelsen håller med om att behov av åtgärdsprogram föreligger ska länsstyrelsen enligt samma bestämmelse snarast antingen upprätta ett förslag till åtgärdsprogram eller om det är lämpligt överlåta till en kommun eller flera kommuner att upprätta ett förslag till åtgärdsprogram.
Faktorer som kan ha betydelse för om det bör vara länsstyrelsen eller en eller fler
kommuner som tar fram åtgärdsprogrammet kan exempelvis vara:
• om överträdelsen geografiskt går över en eller flera kommungränser,
• vem som bedöms ha störst rådighet att via åtgärder eller styrmedel åtgärda
orsaken till överskridandet (exempelvis huvudman för eller tillsynsansvar
över verksamhet som i betydande omfattning bedöms orsaka de förhöjda
halterna), eller
• tillgängliga resurser och kompetens för att ta fram ett åtgärdsprogram.
Om länsstyrelsen inte kan komma överens med berörd kommun om att kommunen
ska upprätta förslag till åtgärdsprogram, får länsstyrelsen enligt 32 § LKF överlämna frågan till regeringen. Ett sådant överlämnande ska innehålla en redogörelse för
varför det är lämpligt att kommunen upprättar förslaget samt en redovisning av det
som har kommit fram vid överläggningarna i ärendet.
Om åtgärdsprogram tas fram av en kommun eller flera kommuner ska åtgärdsprogrammet enligt miljöbalken 5 kap. 5 § fastställas av berörda kommunfullmäktige.
Det är enligt 36 § LKF den instans som upprättat förslaget till åtgärdsprogram som
även ska fastställa åtgärdsprogrammet.
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10

Annat stöd

Handboken är tänkt att ge ett grundläggande stöd till framförallt kommunerna vid
tillämpningen och kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. I vissa
fall kan emellertid mer detaljerat stöd eller stöd av annan karaktär behövas. Här
kan bl.a. Naturvårdsverkets stödfunktioner Referenslaboratoriet för tätortsluft och
Datavärdskap luft fylla en viktig funktion. Även andra kommuner samt länsstyrelsen m.fl. kan vara ett bra stöd i den mån de har god erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormerna. Det går naturligtvis även att kontakta Naturvårdsverket för
vidare diskussion och vägledning.
• Referenslaboratoriet för tätortsluft (www.itm.su.se/reflab), t.ex.
- Mätmetoder/mätinstrument
- Mätning
- Kvalitetssäkring
- Modellering (planeras)
• Datavärdskap för luft
(www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/datavardskapluft), t.ex.
- Mätdata (gaturum, urban bakgrund, regional bakgrund)
- Hantering av data
- Rapportering av data
• Andra kommuner, länsstyrelser och luftvårdsförbund, t.ex.
- Tillämpning av miljökvalitetsnormerna
- Kontrollstrategi
- Mätdata
- Mätning
- Modellering
- Hantering av data
• Konsulter, t.ex.
- Mätning
- Modellering
- Hantering av data
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Bilaga 1 – 5 kap. miljöbalken
5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning
Föreskrifter om miljökvalitet
1 § Regeringen får för vissa geografiska områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

2 § Miljökvalitetsnormer skall ange
1. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för
olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder,
2. föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör
överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera
angivna tidsperioder,
3. högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till
ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller
4. de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Miljökvalitetsnormer skall vid behov omprövas. Lag (2003:890).

3 § Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs. Lag
(2010:882).

Åtgärdsprogram
4 § Om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm, ska regeringen eller den eller de
myndigheter eller kommuner som regeringen bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram.
Om en miljökvalitetsnorm för ett geografiskt område inte kan följas på grund av att
miljön påverkas av en verksamhet som ligger utanför området, ska ett förslag till åtgärdsprogram upprättas för hela det område där störningar som påverkar möjligheten
att följa normen förekommer.
Den som upprättar förslaget ska
1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat sätt ge de myndigheter, kommuner,
organisationer, verksamhetsutövare, allmänheten och övriga som berörs av åtgärdsprogrammet tillfälle under minst två månader att lämna synpunkter på förslaget, och
2. i en särskild sammanställning redovisa synpunkterna och hur hänsyn tas till dem
samt foga sammanställningen till de övriga handlingarna i ärendet. Lag (2010:882).
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5 § Ett åtgärdsprogram som avses i 4 § skall fastställas av regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer. Om det behövs får regeringen bestämma att ett åtgärdsprogram skall fastställas av flera myndigheter eller kommuner.
Ett åtgärdsprogram som skall fastställas av en kommun skall beslutas av kommunfullmäktige.
Åtgärdsprogrammet skall skickas till de myndigheter som regeringen bestämmer.
Med kommun avses i denna paragraf även kommunalförbund. Lag (2003:890).

6 § Ett åtgärdsprogram får omfatta all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka
möjligheten att följa miljökvalitetsnormer.
Programmet ska innehålla
1. uppgifter om den eller de miljökvalitetsnormer som ska följas,
2. uppgifter om de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta för att miljökvalitetsnormerna ska följas, vilka myndigheter eller kommuner som behöver vidta
åtgärderna och när åtgärderna behöver vara genomförda,
3. uppgifter om hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor som
påverkar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna och mellan olika åtgärder som
avses i 2,
4. i fråga om åtgärder för att följa en miljökvalitetsnorm som avses i 2 § första stycket 1,
uppgifter om den förbättring som var och en av åtgärderna bedöms medföra och hur
åtgärderna tillsammans bedöms bidra till att normen följs,
5. de uppgifter som i övrigt behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och
6. en analys av programmets konsekvenser från allmän och enskild synpunkt och hur
åtgärderna enligt 2 är avsedda att finansieras.
Ett åtgärdsprogram ska omprövas vid behov, dock minst vart sjätte år. Lag
(2010:882).

7 § Regeringen får föreskriva att vissa åtgärdsprogram skall prövas av regeringen.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hur åtgärdsprogram skall upprättas, vad sådana program skall innehålla och hur samråd skall ske. Lag (2003:890).

8 § Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som
behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §. Lag (2003:890).

Kontroll
9 § Regeringen ska, i samband med att föreskrifter enligt 1 § meddelas, även besluta
vilka som ska kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs
samt om godkännande av mätmetoder och mätutrustning. Lag (2010:882).

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
[…]

NATURVÅRDSVERKET
Handbok 2011:1 Utgåva 1
Luftguiden

Bilaga 2 – Luftkvalitetsförordning
(2010:477)

Svensk författningssamling

SFS 2010:477

Luftkvalitetsförordning;

Utkom från trycket
den 8 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Regeringen föreskriver1 följande.
1 § Denna förordning är meddelad
1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 8–25 §§,
2. med stöd av 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 32–36, 45 och 47 §§,
3. med stöd av 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 26, 30, 38, 43, 44 och
49 §§, och
4. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Definitioner
2 § I denna förordning avses med
luftkvalitetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG
av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa2, och
direktivet om metaller och PAH i luft: Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om arsenik, kadmium,
kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften3, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/20094.
3 § Med utomhusluft avses i denna förordning utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik.
4 § Med tätbebyggelse avses i denna förordning tätbebyggt område med
1. en befolkningskoncentration med mer än 250 000 invånare, eller
2. en sådan befolkningstäthet per kvadratkilometer att det är motiverat att
utvärdera och kontrollera luftkvaliteten, om befolkningskoncentrationen är
högst 250 000 invånare.
5 § I denna förordning avses med
PM10: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 10 mikrometer, och

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 11.6.2008, s.1, Celex 32008L0050).
2
EUT L 152, 11.6.2008, s. 1 (Celex 32008L0050).
3
EUT L 23, 26.1.2005, s.3 (Celex 32004L0107).
4
EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).
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PM2,5: partiklar som inte är större än att de kan passera genom ett selektivt intag som med 50 procents effektivitet skiljer av partiklar med en aerodynamisk diameter av 2,5 mikrometer.
6 § I denna förordning avses med
tröskelvärde för information: det gränsvärde som anges i bilaga 2, då ett
ämnes koncentration i utomhusluften är så hög att en kortvarig exponering
innebär en risk för hälsan hos särskilt känsliga grupper i befolkningen, och
tröskelvärde för larm: det gränsvärde som anges i bilaga 2, då ett ämnes
koncentration i utomhusluften är så hög att en kortvarig exponering innebär
en risk för människors hälsa.
7 § Med åttatimmarsmedelvärde avses i denna förordning ett medelvärde
som beräknas under ett dygn genom att ett åttatimmarsgenomsnitt bestäms
för varje timme. Varje åttatimmarsgenomsnitt bestäms som medelvärdet av
de åtta senaste timmarnas uppmätta värden. Dygnsvärdet bestäms som det
högsta av de under dygnet bestämda tjugofyra åttatimmarsgenomsnitten. Det
första åttatimmarsgenomsnittet avser tiden från klockan 17.00 det närmast
föregående dygnet till klockan 1.00 det aktuella dygnet och det sista åttatimmarsgenomsnittet avser tiden från klockan 16.00 det aktuella dygnet till
klockan 24.00 samma dygn.

Miljökvalitetsnormer
8 § Miljökvalitetsnormerna i 10–14, 17 och 18 §§, 19 § 2, 20 § första
stycket 1 samt 25 § anger föroreningsnivåer som enligt 5 kap. 2 § första
stycket 1 miljöbalken inte får överskridas. Om annat inte anges i normen,
ska varje överskridande av föroreningsnivån anses innebära att normen inte
följs.
9 § Miljökvalitetsnormerna i 15 och 16 §§, 19 § 1, 20 § första stycket 2
samt 21–24 §§ anger föroreningsnivåer enligt 5 kap. 2 § första stycket
2 miljöbalken. När det i normen anges att en föroreningsnivå inte bör överskridas eller att det ska eftersträvas att en föroreningsnivå inte överskrids,
ska ett överskridande av föroreningsnivån anses innebära att normen inte
följs endast om överskridandet beror på
1. verksamheter eller åtgärder som varaktigt och i betydande omfattning
motverkar möjligheterna att inte överskrida föroreningsnivån, och
2. att rimliga åtgärder inte vidtagits för att undvika att föroreningsnivån
överskrids.

Kvävedioxid och kväveoxider
10 § För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i
utomhusluft med mer än
1. i genomsnitt 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde),
2. i genomsnitt 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och
2

3. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår
(årsmedelvärde).
Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 175 gånger per
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 mikrogram
per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.
Det värde som anges i första stycket 2 får överskridas 7 gånger per kalenderår.
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11 § För att skydda växtligheten får kväveoxider, i områden där det är
minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg, i stället för det som
sägs i 10 §, inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt
30 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Svaveldioxid
12 § För att skydda människors hälsa får svaveldioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än
1. i genomsnitt 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde), och
2. i genomsnitt 100 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde).
Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 175 gånger per
kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 mikrogram
per kubikmeter luft under en timme mer än 24 gånger per kalenderår.
Det värde som anges i första stycket 2 får överskridas 7 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 125 mikrogram per
kubikmeter luft mer än 3 gånger per kalenderår.
13 § För att skydda växtligheten får svaveldioxid, i områden där det är
minst 20 kilometer till närmaste tätbebyggelse eller 5 kilometer till annat
bebyggt område, industriell anläggning eller motorväg, i stället för det som
sägs i 12 §, inte förekomma i utomhusluft med mer än
1. i genomsnitt 20 mikrogram per kubikmeter luft under perioden den
1 oktober till och med den 31 mars (vintermedelvärde), och
2. i genomsnitt 20 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår
(årsmedelvärde).

Kolmonoxid
14 § För att skydda människors hälsa får kolmonoxid inte förekomma i
utomhusluft med mer än 10 milligram per kubikmeter luft som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn.

Ozon
15 § För att skydda människors hälsa och i den utsträckning som det är
möjligt med hänsyn till hur ozonbildande ämnen transporteras i luften och
bildar ozon, ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft med
3
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mer än 120 mikrogram per kubikmeter luft som högsta åttatimmarsmedelvärde under ett dygn.
16 § För att skydda växtligheten och i den utsträckning som det är möjligt
med hänsyn till hur ozonbildande ämnen transporteras i luften och bildar
ozon, ska det eftersträvas att ozon inte förekommer i utomhusluft
1. till och med den 31 december 2019 med mer än 18 000 mikrogram
beräknat enligt exponeringsindex AOT 40 och bestämt som ett genomsnittligt värde under en femårsperiod,
2. från och med den 1 januari 2020 med mer än 6 000 mikrogram beräknat
enligt exponeringsindex AOT 40.
Om det på grund av ofullständiga uppgifter inte är möjligt att fastställa
årsvärden för en femårsperiod, ska det värde som avses i första stycket 1
bestämmas som ett genomsnittligt värde under en treårsperiod.
Exponeringsindex AOT 40 uttrycks i mikrogram per kubikmeter luft för
en viss tidsperiod och avser värde för summerade överskridanden av en viss
halt ozon. Exponeringsindex AOT 40 beräknas på följande sätt. Under perioden från och med den 1 maj till och med den 31 juli varje år ska det för varje
timme mellan klockan 8.00 och 20.00 bestämmas ett timmedelvärde för
ozonhalten. Varje timmedelvärde bestäms som skillnaden mellan den koncentration av ozon som överstiger 80 mikrogram per kubikmeter luft och
80 mikrogram per kubikmeter luft. Skillnaderna summeras först för varje
dag och sedan till en totalsumma för hela perioden.

Bensen
17 § För att skydda människors hälsa får bensen inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt 5 mikrogram per kubikmeter luft under ett
kalenderår (årsmedelvärde).

Partiklar (PM10)
18 § För att skydda människors hälsa får partiklar (PM10) inte förekomma
i utomhusluft med mer än
1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde), och
2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår
(årsmedelvärde).
Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per
kalenderår.

Partiklar (PM2,5)
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19 § För att skydda människors hälsa
1. ska det eftersträvas att partiklar (PM2,5) till och med den 31 december
2014 inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 25 mikrogram
per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde),
2. får partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2015 inte förekomma i
utomhusluft med mer än i genomsnitt 25 mikrogram per kubikmeter luft
under ett kalenderår (årsmedelvärde).

20 § För att skydda människors hälsa
1. får den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) från och med den 1 januari 2015 inte överskrida
20 mikrogram per kubikmeter luft,
2. ska det eftersträvas att den nationella nivån för den genomsnittliga
exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) från och med den
1 januari 2020 procentuellt har minskats i enlighet med bilaga XIV B till
luftkvalitetsdirektivet.
Den nationella nivån för den genomsnittliga exponeringen på befolkningen av partiklar (PM2,5) ska baseras på det sammanlagda medelvärdet
för koncentrationen av partiklar (PM2,5) på urbana bakgrundsplatser under
en treårsperiod i enlighet med bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet.
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Bens(a)pyren
21 § För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att bens(a)pyren
från och med den 1 januari 2013 inte förekommer i utomhusluft med mer än
i genomsnitt 1 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och
mätning av PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Arsenik
22 § För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att arsenik från
och med den 1 januari 2013 inte förekommer i utomhusluft med mer än i
genomsnitt 6 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och
mätning av PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Kadmium
23 § För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att kadmium från
och med den 1 januari 2013 inte förekommer i utomhusluft med mer än i
genomsnitt 5 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och
mätning av PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Nickel
24 § För att skydda människors hälsa ska det eftersträvas att nickel från
och med den 1 januari 2013 inte förekommer i utomhusluft med mer än i genomsnitt 20 nanogram per kubikmeter luft, beräknat vid provtagning och
mätning av PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).

Bly
25 § För att skydda människors hälsa får bly inte förekomma i utomhusluft
med mer än i genomsnitt 0,5 mikrogram per kubikmeter luft, beräknat vid
provtagning och mätning av PM10 under ett kalenderår (årsmedelvärde).
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Kontroll
26 § Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna i 10, 12, 14,
17–19 och 21–25 §§ följs inom kommunen. Kontrollen får ske genom samverkan mellan flera kommuner. I fråga om bens(a)pyren, arsenik, kadmium
och nickel ska föroreningsnivåerna kontrolleras även under tiden före de tidpunkter som anges i 21–24 §§.
Kontrollen ska ske genom mätningar, beräkningar eller objektiv bedömning.
Om kontrollen sker genom mätningar, ska den ske
1. i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta koncentrationerna, och
2. i de områden och på de platser som är representativa för den exponering
som befolkningen i allmänhet är utsatt för.
27 § Om tidigare mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten enligt 26 §
under en representativ tidsrymd visar att värdet för en genomsnittsperiod
1. överstiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, ska kontrollen
ske genom mätning som kan kompletteras med beräkning eller mätning med
lägre kvalitetskrav,
2. understiger den övre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen
ske genom en kombination av mätning och beräkning, eller
3. understiger den nedre utvärderingströskeln enligt bilaga 1, får kontrollen ske genom enbart beräkning eller objektiv bedömning eller en kombination av metoderna.
28 § Naturvårdsverket ska
1. kontrollera förekomsten av kväveoxider och svaveldioxid enligt 11 och
13 §§ i regional bakgrund i enlighet med bilaga III A1 och bilaga III B2 till
luftkvalitetsdirektivet,
2. kontrollera förekomsten av ozon enligt 15 och 16 §§ i enlighet med
artiklarna 9–11 i luftkvalitetsdirektivet,
3. mäta partiklar (PM2,5) enligt 20 § i urban bakgrund i enlighet med
bilaga III, bilaga V B och bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,
4. fastställa en nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen på
befolkningen av partiklar (PM2,5) enligt 20 § andra stycket i enlighet med
bilaga XIV A till luftkvalitetsdirektivet,
5. mäta partiklar (PM2,5) i regional bakgrund i enlighet med artikel 6.5 i
luftkvalitetsdirektivet,
6. kontrollera bidraget av bens(a)pyren i luften genom att mäta andra
polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med artikel
4.8 i direktivet om metaller och PAH i luft,
7. mäta arsenik, kadmium, nickel, gasformigt totalkvicksilver, bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft, och
8. mäta det totala nedfallet av arsenik, kadmium, nickel, kvicksilver,
bens(a)pyren och andra polycykliska aromatiska kolväten i regional bakgrund i enlighet med artikel 4.9 i direktivet om metaller och PAH i luft.
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29 § Naturvårdsverket ska utse de zoner och tätbebyggelser som behövs
till följd av
1. artikel 4 i luftkvalitetsdirektivet, och
2. artikel 3 i direktivet om metaller och PAH i luft.
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30 § Om kontrollen enligt 26 och 27 §§ visar att en föroreningsnivå som
anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas i en kommun, ska kommunen omedelbart underrätta Naturvårdsverket och berörda
länsstyrelser.

Åtgärdsprogram
31 § Naturvårdsverket ska undersöka behovet av ett åtgärdsprogram enligt
5 kap. miljöbalken
1. efter en underrättelse enligt 30 §, eller
2. om kontrollen enligt 28 § 1, 2 eller 3 visar att en föroreningsnivå som
anges i miljökvalitetsnormerna kan antas komma att överskridas.
Om Naturvårdsverket finner att ett åtgärdsprogram behövs, ska verket
rapportera detta till de berörda länsstyrelserna.
Om det finns särskilda skäl för att det inte ska vara en länsstyrelse eller en
kommun som upprättar ett förslag till eller fastställer ett åtgärdsprogram i
övriga fall, ska Naturvårdsverket rapportera detta och behovet av åtgärdsprogram till regeringen.
32 § En länsstyrelse som har tagit emot en rapport enligt 31 § andra
stycket ska snarast
1. upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, eller
2. överlåta till en eller flera kommuner att upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, om det är lämpligt att göra en sådan överlåtelse och de berörda
kommunerna är överens med länsstyrelsen om detta.
Om länsstyrelsen inte delar Naturvårdsverkets bedömning av behovet av
åtgärdsprogram, får länsstyrelsen överlämna frågan till regeringen innan
länsstyrelsen vidtar någon åtgärd enligt första stycket. Ett sådant överlämnande ska innehålla en redogörelse för länsstyrelsens syn på behovet av åtgärdsprogram.
Om länsstyrelsen inte kan komma överens med en kommun om att kommunen ska upprätta ett förslag till åtgärdsprogram, får länsstyrelsen överlämna frågan till regeringen. Ett sådant överlämnande ska innehålla en redogörelse för varför det är lämpligt att kommunen upprättar förslaget samt en
redovisning av det som har kommit fram vid överläggningarna i ärendet.
33 § Ett åtgärdsprogram ska, utöver det som anges i 5 kap. 6 § miljöbalken, innehålla information om
1. var ett överskridande av en miljökvalitetsnorm inträffat,
2. det berörda områdets typ, storlek, väderleksförhållanden och skyddsvärda objekt,
3. luftföroreningens typ och hur den har konstaterats,
4. föroreningens ursprung,
5. den analys av situationen som har gjorts,
6. genomförda förbättringsåtgärder och effekterna av dem,
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7. pågående förbättringsåtgärder, och
8. publikationer eller andra dokument som kompletterar informationen
enligt 1–7.
34 § Om det är lämpligt, ska ett åtgärdsprogram samordnas med åtgärdsprogram för andra miljökvalitetsnormer och med program som har tagits
fram eller ska tas fram enligt förordningen (2003:65) om nationella utsläppstak.
35 § Den som har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram ska i samrådet
enligt 5 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken sträva efter att komma överens
med de berörda myndigheterna och kommunerna om de åtgärder som myndigheterna eller kommunerna kommer att behöva vidta enligt programmet.
36 § När samrådet enligt 5 kap. 4 § miljöbalken är avslutat, ska den som
har upprättat förslaget till åtgärdsprogram fastställa programmet i de delar
som de berörda myndigheterna och kommunerna är överens. I övriga delar
får frågan om att fastställa programmet överlämnas till regeringens prövning.

Information
37 § Den som har fastställt ett åtgärdsprogram ska
1. sända en kopia av programmet till Naturvårdsverket och de andra myndigheter och kommuner som berörs, och
2. kostnadsfritt genom Internet eller på annat lämpligt sätt informera allmänheten eller andra som är berörda eller har intresse av det fastställda åtgärdsprogrammet.
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38 § Kommunerna ska kostnadsfritt genom Internet eller på annat lämpligt
sätt informera om koncentrationerna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.
Informationen ska alltid innehålla uppgifter om
1. eventuella överskridanden av de föroreningsnivåer som anges i miljökvalitetsnormerna,
2. eventuella överskridanden av tröskelvärden för larm avseende svaveldioxid och kvävedioxid,
3. vilken bedömning som kommunerna gör i fråga om överskridanden,
och
4. eventuella följder för människors hälsa.
Den information som avses i första stycket ska uppdateras varje dag för
koncentrationerna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid och partiklar
(PM10). Om det är möjligt ska informationen uppdateras en gång i timmen.
I fråga om bensen och bly är det tillräckligt att informationen, som ska ges i
form av ett genomsnittsvärde för de tolv senaste månaderna, uppdateras
minst var tredje månad, och när så är möjligt en gång i månaden. Informationen om bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel ska uppdateras minst
var tolfte månad. Informationen enligt detta stycke ska avse de upplysningar
som till följd av kontrollen enligt 26 och 27 §§ är tillgängliga för kommunerna.

Informationen ska vara tillgänglig för allmänheten eller andra som är
berörda eller har intresse av den.
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39 § Naturvårdsverket ska kostnadsfritt genom Internet eller på annat
lämpligt sätt informera om koncentrationerna av de föroreningar som anges i
28 §.
Informationen ska vara tillgänglig för allmänheten eller andra som är
berörda eller har intresse av den.
40 § Information enligt 39 § om koncentrationen av kväveoxider och
svaveldioxid i regional bakgrund ska alltid innehålla uppgifter om eventuella
effekter för växtligheten.
41 § Information enligt 39 § om koncentrationen av ozon i luften ska alltid
innehålla uppgifter om
1. överskridanden av de nivåer som anges i 15 § och 16 § första stycket,
2. överskridanden av tröskelvärdena för information och larm om ozon,
och
3. eventuella följder för människors hälsa och växtligheten.
Informationen ska under angiven mätperiod uppdateras varje dag. Om det
är möjligt ska informationen uppdateras en gång i timmen.
42 § Naturvårdsverket ska genom Internet eller på annat lämpligt sätt ta
fram och tillhandahålla årliga sammanställningar med information om
1. hur miljökvalitetsnormerna i denna förordning följs, och
2. fastställda åtgärdsprogram enligt 37 §.
Sammanställningarna enligt punkten 1 ska innehålla information om
eventuella överskridanden av de föroreningsnivåer som anges i miljökvalitetsnormerna och tröskelvärdena för information och larm samt effekterna
av dessa överskridanden.
Informationen ska vara tillgänglig för allmänheten eller andra som är
berörda eller har intresse av den.

Larm
43 § Om tröskelvärdet för larm om svaveldioxid eller kvävedioxid överskrids eller kan antas komma att överskridas, ska kommunen omedelbart
informera allmänheten, Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Om tröskelvärdet för information eller larm om ozon överskrids eller kan
antas komma att överskridas, ska Naturvårdsverket omedelbart informera
allmänheten, hälso- och sjukvårdsinstitutioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
44 § Informationen till allmänheten enligt 43 § ska ske genom press, radio,
tv, Internet eller på annat lämpligt sätt. Informationen ska innehålla
1. uppgifter om vilken typ av tröskelvärde som överskridits,
2. uppgifter om datum, tid och plats för överskridandet,
3. uppgift om orsaken till överskridandet, om den är känd,
4. en prognos om förändring i koncentrationen,
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5. en prognos om vilka geografiska områden som berörs,
6. en prognos om överskridandets varaktighet,
7. uppgifter om vilka grupper av befolkningen som berörs, särskilt riskgrupper,
8. en beskrivning av möjliga symptom,
9. uppgifter om hur de berörda grupperna ska skydda sig,
10. uppgifter om var mer information kan fås, och
11. uppgifter om de sektorer som står för de största utsläppen samt rekommenderade åtgärder för att minska utsläppen.
Information om ozon enligt 43 § andra stycket ska även innehålla uppgifter om högsta medelkoncentrationerna för 1 timme och 8 timmar.
45 § Om det finns risk för att tröskelvärdet för larm om svaveldioxid eller
kvävedioxid kan komma att överskridas, ska kommunen upprätta ett åtgärdsprogram för åtgärder som på kort sikt behövs för att minska risken för överskridande och som uppfyller kraven för en handlingsplan enligt artikel 24 i
luftkvalitetsdirektivet.
46 § Om det finns risk för att tröskelvärdet för larm om ozon kan komma
att överskridas, ska Naturvårdsverket upprätta ett åtgärdsprogram för åtgärder som på kort sikt behövs för att minska risken för överskridande och som
uppfyller kraven för en handlingsplan enligt artikel 24 i luftkvalitetsdirektivet.
47 § När ett åtgärdsprogram upprättas enligt 45 eller 46 § ska samråd ske
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rapportering till Europeiska kommissionen
48 § Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om rapportering till
Europeiska kommissionen som framgår av
1. artiklarna 6.5, 11.2, 19, 22.4, 23.1 och 27 samt bilaga VI B.2 i luftkvalitetsdirektivet, och
2. artiklarna 4.14 och 5 i direktivet om metaller och PAH i luft.
Rapporteringen ska ske enligt den geografiska indelning som Naturvårdsverket bestämmer.

Bemyndigande
49 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om provtagning och andra metoder som behövs för kontrollen enligt 26 och 27 §§.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då förordningen
(2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska upphöra att gälla.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLGREN
10

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)
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Utvärderingströsklar för kvävedioxid
Norm för timmedelvärde:
Övre tröskel: 72 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
175 gånger under ett kalenderår.
Nedre tröskel: 54 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
175 gånger under ett kalenderår.
Norm för dygnsmedelvärde:
Övre tröskel: 48 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
7 gånger under ett kalenderår.
Nedre tröskel: 36 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
7 gånger under ett kalenderår.
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 32 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 26 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för kväveoxider
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 24 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 19,5 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för svaveldioxid för att skydda människors
hälsa (12 §)
Norm för timmedelvärde:
Övre tröskel: 150 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
175 gånger under ett kalenderår.
Nedre tröskel: 100 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer
än 175 gånger under ett kalenderår.
Norm för dygnsmedelvärde:
Övre tröskel: 75 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
3 gånger under ett kalenderår.
Nedre tröskel: 50 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
3 gånger under ett kalenderår.

Utvärderingströsklar för svaveldioxid för att skydda växtlighet
(13 §)
Norm för vintermedelvärde:
Övre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.
11
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Nedre tröskel: 8 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för kolmonoxid
Norm för dygnsmedelvärde (högsta åttatimmarsmedelvärde):
Övre tröskel: 7 milligram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 5 milligram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för bensen
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 3,5 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för partiklar (PM10)
Norm för dygnsmedelvärde:
Övre tröskel: 35 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
35 gånger per kalenderår.
Nedre tröskel: 25 mikrogram per kubikmeter luft överskrids mer än
35 gånger per kalenderår.
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 28 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 20 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för partiklar (PM2,5)
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 17 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 12 mikrogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för bens(a)pyren
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 0,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 0,4 nanogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för arsenik
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 3,6 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2,4 nanogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för kadmium
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 3 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 2 nanogram per kubikmeter luft.
12

Utvärderingströsklar för nickel
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Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 14 nanogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 10 nanogram per kubikmeter luft.

Utvärderingströsklar för bly
Norm för årsmedelvärde:
Övre tröskel: 0,35 mikrogram per kubikmeter luft.
Nedre tröskel: 0,25 mikrogram per kubikmeter luft.

13

SFS 2010:477

Bilaga 2

Tröskelvärde för larm om kvävedioxid
400 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft som ett medelvärde under
tre på varandra följande timmar i ett område som är representativt för luftkvaliteten och minst 100 kvadratkilometer stort eller i en tätbebyggelse.

Tröskelvärde för larm om svaveldioxid
350 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft som ett medelvärde under
tre på varandra följande timmar i ett område som är representativt för luftkvaliteten och minst 100 kvadratkilometer stort eller i en tätbebyggelse.

Tröskelvärde för information om ozon
180 mikrogram per kubikmeter luft som ett medelvärde under en timme.

Tröskelvärde för larm om ozon
240 mikrogram per kubikmeter luft som ett medelvärde under en timme.
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Naturvårdsverkets författningssamling
ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter
om kontroll av luftkvalitet;

NFS 2010:8
Utkom från trycket
den 8 juli 2010

beslutade den 23 juni 2010.
Med stöd av 49 § Luftkvalitetsförordning (2010:477) föreskriver Naturvårdsverket följande1.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller mätning, modellberäkning, objektiv skattning,
redovisning och rapportering av resultat för den kontroll av miljökvalitetsnormer i utomhusluft som kommunerna ansvarar för att genomföra enligt 26 §
Luftkvalitetsförordning (2010:477).

Definitioner
2§

I dessa föreskrifter har följande begrepp nedan angiven betydelse:

Datafångst

Förhållandet mellan den tid då instrumentet har
givit tillförlitliga data och den totala tiden för vilken
mätning har skett. Kraven på lägsta godtagbara
datafångst innefattar inte förluster av data som
uppkommer på grund av regelbunden kalibrering
eller normalt underhåll av instrument.

Datavärd

Aktör som på uppdrag av Naturvårdsverket tar
emot, tillgängliggör och lagrar data samt andra uppgifter från olika kontroller och undersökningar.

Exponering

Halten av ett ämne i inandningsluften som en individ eller en grupp av individer utsätts för.

Gaturum

Gata i en tätort som omges av byggnader på en eller
båda sidorna av gatan.

1

Jfr Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT
L152, 11.6.2008, s. 1–44, Celex 32008L0050) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv
om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften
(EUT L23, 26.1.2005, s. 3–16, Celex 32004L0107)
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Indikativa mätningar

Mätningar med lägre kvalitetsmål vid fasta eller
flyttbara mätstationer som uppfyller kvalitetsmålen
i Bilaga 1 samt tillämpliga delar av redovisningskraven i Bilaga 5. Kraven omfattar inte förluster
av data på grund av regelbunden kalibrering eller
normalt underhåll av instrument.

Kontinuerliga mätningar

Fortlöpande mätningar, under ett helt kalenderår
på en fast punkt, som uppfyller kvalitetsmålen
i Bilaga 1 samt redovisningskraven i Bilaga 5.
Kraven omfattar inte förluster av data på grund av
regelbunden kalibrering eller normalt underhåll
av instrument.

Modellberäkning

Matematisk modell som beskriver halter av olika
luftföroreningar i tid och rum.

Osäkerhet

Parameter, knuten till mätresultatet eller annat
resultat av kontrollen, som kan hänföras till mätobjektet. Osäkerheten inkluderar såväl systematiska
som slumpmässiga fel, dvs. är en sammanvägning
av alla fel som påverkar resultatet.

Objektiv skattning

Bedömning av luftkvaliteten genom enkla mätningar, jämförelse med liknande platser, kunskap
om emissioner och annan relevant information.

Samverkansområde

Geografiskt område där kontrollen av luftkvalitet genomförs i samverkan mellan två eller
flera kommuner enligt 26 § Luftkvalitetsförordning
(2010:477).

Tidstäckning

Procentandelen av den totala tiden under året då
mätning sker för att fastställa koncentrationen av
en viss förorening. Kraven på lägsta godtagbara
tidstäckning innefattar inte förluster av data som
uppkommer på grund av regelbunden kalibrering
eller normalt underhåll av instrument.

Urban bakgrund

Platser i tätortsmiljö där föroreningsnivåerna är representativa för den exponering som befolkningen
i allmänhet är utsatt för.

Utvärderingströskel

Nivå som anger omfattningen av kontrollen för en
miljökvalitetsnorm.

Begrepp som definierats i Luftkvalitetsförordning (2010:477) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

2

Kvalitetssäkring
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3 § Luftkvaliteten ska kontrolleras så att de kvalitetsmål för data som anges
i Bilaga 1 uppfylls.
4 § Ett kvalitetssäkringsprogram ska finnas i varje kommun eller samverkansområde som genomför kontrollen i form av mätning eller modellberäkning.
Programmet ska åtminstone innehålla:
1. rutiner för instrumentering och skötsel, och
2. rutiner för hantering av mätdata.
För kommuner som inte ingår i samverkansområde ska även ingå:
1. kontrollstrategi, och
2. rutiner för rapportering och information.

Samverkan
5 § Samverkan mellan kommuner enligt 26 § Luftkvalitetsförordning
(2010:477) ska bedrivas i enlighet med ett program för samordnad kontroll.
Programmet ska tas fram i samråd mellan de samverkande kommunerna samt
med andra berörda parter.
6 § Ett program för samordnad kontroll ska åtminstone innehålla:
1. organisation (företrädare för samverkansområdet, samverkansparter och
hur samverkan organiseras),
2. kontrollstrategi för en tidsperiod om minst två år,
3. kartor med markerade provtagningsplatser, områden där eventuell
modellberäkning ska utföras samt annan relevant information,
4. information om samt analys av tidigare kontrollresultat inför kommande
kontrollstrategi,
5. rutiner för rapportering och information, och
6. långsiktig mät- och modellberäkningsstrategi.

Kontroll
7 § Resultat från tidigare mätning, modellberäkning eller objektiv skattning
avgör vilket kontrollförfarande som lägst ska tillämpas i en kommun eller ett
samverkansområde.
I de fall information om luftkvaliteten saknas ska en inledande kartläggning
av halterna genomföras.
Utvärderingsnivå

Kontrollförfarande som lägst ska
tillämpas i en kommun eller ett
samverkansområde
Halterna överskrider eller riskerar att överKontinuerliga mätningar enligt 9–11 §§ i
skrida miljökvalitetsnormen (MKN)
den överskridande k ommunen
Halterna befinner sig mellan den övre utvärde- Kontinuerliga mätningar enligt 9 § eller
ringströskeln (ÖUT) och miljökvalitetsnormen tillämpning av 11 och 13 §§
(MKN)
Halterna befinner sig mellan den nedre
Kontinuerliga mätningar enligt 9 § eller
utvärderingströskeln (NUT) och den övre
tillämpning av 11–12 §§
utvärderingströskeln (ÖUT)
Halterna underskrider den nedre utvärderings- Modellberäkning eller objektiv skattning
tröskeln (NUT)

3
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8 § Vid bedömningen av om en utvärderingströskel har överskridits ska de
senaste fem årens halter beaktas, om tillräckliga data finns. En utvärderingströskel har överskridits om överskridandet skett under minst tre separata år av
dessa fem föregående år. Om tillräckliga data saknas får resultat från kortvariga
mätningar, som genomförts vid de tidpunkter och platser där halterna kan antas
vara högst, samt från modellberäkningar och utsläppsinventeringar, användas
för att fastställa om en utvärderingströskel har överskridits.
Kontinuerliga mätningar
9 § Kontinuerliga mätningar ska tillämpas vid halter över den nedre utvärderingströskeln om inte annat följer av 11-12 §§. Där kontinuerliga mätningar
utgör den enda informationskällan ska provtagningsplatserna i en kommun eller
ett samverkansområde som minst uppgå till nedan föreskrivna antal:

Bens(a)pyren

Arsenik
Kadmium
Nickel

Partiklar
(PM10 och
PM2,5)1

Kvävedioxid
Svaveldioxid
Bly
Kolmonoxid
Bensen

B. Vid halter mellan den nedre
utvärderingströskeln (NUT) och den
övre utvärderingströskeln (ÖUT)
Bens(a)pyren

Arsenik
Kadmium
Nickel

Partiklar
(PM10 och
PM2,5)1

A. Vid halter över den övre
utvärderingströskeln (ÖUT)

Kvävedioxid
Svaveldioxid
Bly
Kolmonoxid
Bensen

Antal
invånare,
tusental

10–249

1

2

1

1

1

1

1

1

250–499

2

3

1

1

1

2

1

1

500–749

2

3

1

1

1

2

1

1

750–999

3

4

2

2

1

2

1

1

1 000–1 499

4

6

2

2

2

3

1

1

1 500–1 999

5

7

2

2

2

3

1

1

2 000–2 749

6

8

2

3

3

4

1

1

2 750–3 000

7

10

2

3

3

4

1

1

1

Det totala antalet provtagningsplatser för PM10 och PM2,5. Om PM10 och PM2,5 mäts vid
samma provtagningsplats, ska dessa räknas som två skilda provtagningsplatser.

10 § Vid överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm
i ett samverkansområde ska minst en provtagningsplats finnas i varje kommun där miljökvalitetsnormen överskrids eller riskerar att överskridas. Dessa
provtagningsplatser får ingå i det föreskrivna antalet provtagningsplatser för
samverkansområdet enligt 9 §, men kan innebära att det totala antalet blir större
om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i flera kommuner i samverkansområdet.
När en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i två
eller flera angränsande kommuner och överskridandet beror på samma emissionskälla, kan undantag från kravet på kontinuerliga mätningar i varje kommun enligt första stycket göras. Antalet provtagningsplatser ska dock vara så
många att överskridandet går att utvärdera med tillräcklig noggrannhet. Om
sådant undantag görs ska mätbortfallet kompenseras med modellberäkningar.

4

11 § Kommuner med färre än 10 000 invånare får tillämpa objektiv skattning istället för mätning vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och
miljökvalitetsnormen. Vid överskridande eller risk för överskridande av en
miljökvalitetsnorm ska kontinuerliga mätningar enligt 10 § tillämpas.
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12 § Kommuner som inte ingår i samverkansområde får tillämpa indikativa
mätningar istället för kontinuerliga mätningar vid halter mellan den nedre
utvärderingströskeln och den övre utvärderingströskeln.
13 § I de fall kontinuerliga mätningar kompletteras med modellberäkningar
eller indikativa mätningar får antalet provtagningsplatser i en kommun eller
ett samverkansområde minskas med upp till 50 %. Detta gäller vid halter över
den övre utvärderingströskeln samt under förutsättning att
1. informationen är tillräcklig för att kunna utvärdera luftkvaliteten med
avseende på miljökvalitetsnormerna samt tröskelvärdena för larm,
2. informationen uppfyller kravet enligt 38 § Luftkvalitetsförordning
(2010:477) på att informera allmänheten, och
3. informationen är tillräcklig för att bestämma halten med den noggrannhet
med avseende på kvalitetsmål för data som specificeras i Bilaga 1.
Indikativa mätningar
14 § Indikativa mätningar får utgöra komplement till kontinuerliga mätningar
vid halter över den övre utvärderingströskeln för att tillräcklig information om
den rumsliga fördelningen av luftkvaliteten ska erhållas. De får även användas
i kombination med kontinuerliga mätningar och modellberäkningar vid halter
mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln.
Mätmetoder
15 § Referensmetoder för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren
anges i Bilaga 2 och ska användas vid kontinuerliga mätningar.
Annan metod än referensmetod får användas om metoden ger likvärdiga
resultat som referensmetoden.
All ny mätutrustning som anskaffas för kontinuerliga mätningar måste överensstämma med referensmetoden eller likvärdig metod.
All utrustning som används för kontinuerliga mätningar måste överensstämma med referensmetoden eller likvärdig metod senast den 11 juni 2013.
16 §

Mätning ska ske i enlighet med Bilaga 3.

Val av provtagningsplats och placering av provtagningsutrustning
17 § Vid val av provtagningsplats gäller följande:
1. Provtagning ska i enlighet med 26 § tredje stycket Luftkvalitetsförordning
(2010:477) ske:
– i de områden och på de platser där det är sannolikt att befolkningen
exponeras för de högsta koncentrationerna, och
– i de områden och på de platser som är representativa för den exponering
som befolkningen i allmänhet är utsatt för.
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2.

3.
4.
5.

6.

En provtagningsplats i gaturum ska om möjligt vara representativ för luftkvaliteten för en gatusträcka som är minst 100 meter lång och om möjligt
vara representativ för liknande platser och miljöer som inte ligger i den
omedelbara närheten. Mikromiljöer ska undvikas.
En provtagningsplats i urban bakgrund ska om möjligt vara representativ
för luftkvaliteten i ett område på flera kvadratkilometer.
Om endast en provtagningsplats för kontinuerliga mätningar används i en
tätort ska denna placeras i gaturum.
Om två provtagningsplatser för kontinuerliga mätningar av kvävedioxid,
partiklar (PM10 och PM2,5), bensen och kolmonoxid används, ska om
möjligt minst en vara placerad i gaturum och minst en i urban bakgrund.
Om fler än två provtagningsplatser används, ska majoriteten placeras i
gaturum.
Värdet av kontinuitet och långsiktighet ska beaktas vid val av provtagningsplatser.

18 § Provtagningsutrustningen vid provtagningsplatsen placeras enligt anvisningar i Bilaga 4.
Modellberäkningar
19 § Modellberäkningar får utgöra komplement till kontinuerliga mätningar
vid halter över den övre utvärderingströskeln för att tillräcklig information om
den rumsliga fördelningen av luftkvaliteten ska erhållas. De får även användas
i kombination med mätningar vid halter mellan den nedre och den övre utvärderingströskeln samt som enda utvärderingsmetod vid halter under den nedre
utvärderingströskeln.
20 § Alla typer av data som ska användas i en modellberäkning ska vara
kvalitetssäkrade på ett sådant sätt att kvalitetsmålen i Bilaga 1 kan uppfyllas.
21 § En modell som används för modellberäkning ska vara validerad för det
aktuella området, eller ett område med motsvarande förutsättningar, i första
hand mot mätning med en referensmetod eller likvärdig metod, i andra hand
med en annan standardiserad metod.
22 § Resultat från modellberäkningar ska kvalitetskontrolleras mot uppmätta
värden i det aktuella området eller ett område med motsvarande förutsättningar.

Underrättelse vid överskridande eller risk för överskridande av
en miljökvalitetsnorm

6

23 § En underrättelse från en kommun enligt 30 § Luftkvalitetsförordning
(2010:477) ska åtminstone innehålla:
1. aktuell miljökvalitetsnorm,
2. mätmetod,
3. dokumentering av provtagningsplats enligt Bilaga 5 B 1–3 och i tillämpliga
fall dokumentering av modellberäkningar enligt Bilaga 5 E, och
4. uppgifter enligt Bilaga 5 G som styrker överskridande eller risk för överskridande av en miljökvalitetsnorm.

24 § En underrättelse enligt 30 § Luftkvalitetsförordning (2010:477) ska
snarast möjligt kompletteras med en redovisning baserad på tillämpliga och
tillgängliga uppgifter i Bilaga 5.

NFS 2010:8

Rapportering
25 § Resultat av kontrollen (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag
om objektiv skattning) för föregående kalenderår ska senast den 31 mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Relevanta uppgifter enligt Bilaga 5
A-F ska ingå i rapporteringen.
26 § Förändringar i redan rapporterade dataset ska snarast möjligt återrapporteras i fullständigt format till Naturvårdsverkets datavärd.
27 § Företrädaren för ett samverkansområde ska årligen senast den 31 mars
meddela Naturvårdsverkets datavärd vilka kommuner som deltar i samverkan
under innevarande år.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2010, varvid Naturvårdsverkets
föreskrifter (2007:7) om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft och
Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:5) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska upphöra att gälla.
Naturvårdsverket
MARIA ÅGREN

Helena Sabelström
(Miljöeffektenheten)

7

NFS 2010:8

Bilaga 1 – Kvalitetsmål för data
Kvävedioxid
Svaveldioxid
Kolmonoxid

Partiklar
(PM10 och
PM2,5)
Bly

Bensen

Arsenik
Kadmium
Nickel

Bens(a)pyren

Osäkerhet

15 %

25 %

25 %

40 %

50 %

Lägsta godtagbara
datafångst

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Lägsta godtagbara
tidstäckning

–1)

–1)

35/90 % 1)

50 % 1)

33 % 1)

Osäkerhet

25 %

50 %

30 %

40 %

50 %

Lägsta godtagbara
datafångst

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

Lägsta godtagbara
tidstäckning

14 % 2)

14 % 2)

14 % 2)

14 % 2)

14 % 2)

– timmedelvärde

50 %

–

–

–

–

– medelvärde för
åtta timmar

50 %

–

–

–

–

– dygnsmedelvärde

50 %

Ännu ej
fastställt

–

–

–

– årsmedelvärde

30 %

50 %

50 %

60 %

60 %

75 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1. Kontinuerliga mätningar

2. Indikativa mätningar

3. Modellberäkningar
Osäkerhet

4. Objektiv skattning
Osäkerhet
1

2
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Tidstäckningen för kontinuerliga mätningar av svaveldioxid, kvävedioxid, kolmonoxid,
partiklar (PM10 och PM2,5) och bly innebär oavbrutna mätningar under ett helt kalenderår, med
undantag för regelbunden kalibrering och normalt underhåll av instrument. För kontinuerliga
mätningar av bensen gäller en tidstäckning på 35 % för urban bakgrund och gaturum, jämnt
fördelade över året, respektive 90 % för industrimiljö. Tidstäckningen för kontinuerliga
mätningar av arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren innebär mätningar med angiven
tidstäckning jämnt fördelade under året.
En slumpvis mätning per vecka (för bensen en dags slumpvis mätning per vecka), jämnt
fördelat över året, eller åtta veckor jämnt fördelade över året.

Bilaga 2 – Referensmetoder för mätning

NFS 2010:8

1. Referensmetod för kvävedioxid
Referensmetoden för mätning av kvävedioxid är den metod som beskrivs i SSEN 14211:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen
av kvävedioxid och kvävemonoxid med kemiluminescens”.
2. Referensmetod för svaveldioxid
Referensmetoden för mätning av svaveldioxid är den metod som beskrivs i SSEN 14212:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen
av svaveldioxid med ultraviolett fluorescens”.
3. Referensmetod för kolmonoxid
Referensmetoden för mätning av kolmonoxid är den metod som beskrivs i SSEN 14626:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen
av kolmonoxid med icke-dispersiv infraröd spektroskopi”.
4. Referensmetod för bly, arsenik, kadmium och nickel
Referensmetod för provtagning och analys av bly, arsenik, kadmium och nickel är
den metod som beskrivs i SS-EN 14902:2005/AC:2006 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av Pb, Cd, As och Ni i PM10-fraktionen av svävande partiklar”.
Referensmetoden bygger på manuell PM10-provtagning motsvarande SS-EN
12341:1998 ”Air quality – Determination of the PM10 fraction of suspended
particulate matter – Reference method and field test procedure to demonstrate
reference equivalence of measurement methods” med efterföljande bearbetning
av proverna och analys med hjälp av atomabsorptionsspektrometri eller ICP/
masspektrometri.
5. Referensmetod för bensen
Referensmetoden för mätning av bensen är den metod som beskrivs i del 1, 2
och 3 av SS-EN 14662:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av
bensenkoncentrationer”.
6. Referensmetod för partiklar (PM10)
Referensmetoden för provtagning och mätning av PM10 är den metod som beskrivs i SS-EN 12341:1998 ”Air Quality – Determination of the PM10 fraction
of suspended particulate matter – Reference method and field test procedure to
demonstrate reference equivalence of measurement methods”.
7. Referensmetod för partiklar (PM2,5)
Referensmetoden för provtagning och mätning av PM2,5 är den metod som
beskrivs i SS-EN 14907:2005 ”Utomhusluft – Gravimetrisk standardmetod för
att bestämma massfraktionen av PM2,5 av svävande partiklar”.
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8. Referensmetod för bens(a)pyren (B[a]P)
Referensmetoden för provtagning och analys av bens(a)pyren (B[a]P) är
den metod som beskrivs i SS-EN 15549:2008 ”Luftkvalitet – Standardmetod för mätning av koncentrationen av bens(a)pyren i utomhusluft”.
Referensmetoden bygger på att bens(a)pyren samlas in genom manuell PM10provtagning enligt SS-EN 12341:1998 ”Air quality – Determination of the
PM10 fraction of suspended particulate matter – Reference method and field
test procedure to demonstrate reference equivalence of measurement methods”,
provextraktion av bens(a)pyren ur partikelfasen och analys med vätskekromatografi (HPLC) med fluorescensdetektor (FLD) eller gaskromatografi med
masspektroskopi (GC/MS).

10

Bilaga 3 – Anvisningar vid mätning
1.
2.

3.
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Erforderliga åtgärder, inklusive kalibrering och underhåll av provtagningsutrustning, ska vidtas regelbundet för att minimera fel i mätningarna.
Vid mätning av gaser ska mätvärdena omräknas till standardtemperaturen
293 K och standardtrycket 101,3 kPa. För partiklar och ämnen som ska
analyseras i partikelform ska provtagningsvolymen avse omgivningsförhållandena vid provtagningen, dvs. temperatur och atmosfäriskt tryck vid
tidpunkten för provtagningen.
Mätoperatören ska dokumentera handhavandet av provtagningen.
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Bilaga 4 – Placering av provtagningsutrustningen
Följande krav ska uppfyllas om det är praktiskt möjligt:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Intaget till provtagningsutrustningen ska vara placerat mellan 1,5 meter
(andningszon) och 4 meter över marknivå. En högre placering (upp till 8
meter) kan vara nödvändig under vissa omständigheter samt lämplig om
stationen ska representera urban bakgrund.
Provtagningsutrustning för gaturum ska placeras minst 25 meter från större
vägkorsningar, men högst 10 meter från trottoarkanten.
Flödet runt intaget ska vara fritt och utan några hinder som påverkar
luftflödet i närheten av provtagningsutrustningen (normalt sett på några
meters avstånd från byggnader, balkonger, träd och andra hinder).
För att undvika direkt intag av föroreningar som inte har blandats med
luften, ska intaget inte placeras alltför nära intilliggande föroreningskällor.
Provtagningsutrustningens luftutsläpp ska placeras så att återcirkulation
av frånluft till intaget undviks.
Provtagningsutrustningen ska placeras så att den är skyddad från nedsmutsning, nederbörd, direkt solsken och kraftiga temperaturväxlingar i
de fall dessa faktorer riskerar att inverka på funktionaliteten.

Följande kan även beaktas:
1. Störande källor
2. Säkerhet
3. Tillgänglighet
4. Tillgång till elektricitet och telekommunikationer
5. Hur synlig platsen är i förhållande till omgivningen
6. Allmänhetens och den ansvariga personalens säkerhet
7. Önskvärdheten att samordna olika provtagningsplatser
8. Planeringskrav

12

Bilaga 5 – Uppgifter som ska ingå vid rapportering av resultat från
kontrollen
Uppgift

Obligatorium
Ja

NFS 2010:8

Kommentar

Nej

A. Allmän information
Namn på kommun alternativt
namn på samverkansområde
samt ingående kommuner

X

– Namn på rapportör

X

– Adress

X

– Telefonnummer

X

– E-postadress

X

– Adress till hemsida

X

Invånarantal

X

Syfte med mätningen

X

Utvärdering av miljökvalitetsnormer, miljömålsuppföljning,
planering, exponering, trendanalys
eller andra skäl

Kvalitetssäkringsprogram

X

Enligt 4 §

Program för samordnad kontroll

X

Enligt 5–6 §§, om relevant

B. Information om mätstation
B 1.Generell information om mätstation
Namn på mätstation

X

Nationell stationskod

X

Startdatum för stationen

X

Slutdatum för stationen

X

Geografiska koordinater

X

Höjd över havet (m)

X

Kommun- och länskod
Lista på uppmätta föroreningsparametrar

Erhålls av Datavärden
Om relevant

X
X

Lista på uppmätta meteorologiska parametrar

X

Referens/länk till kartor

X

Referens/länk till bilder

X

B 2. Beskrivning av mätstation
Typ av mätstation

X

Gaturum/urban bakgrund

Lokala spridningsförutsättningar

X

Inom några tiotals meter: gaturum,
byggnader, öppen terräng etc.

Regionala spridningsförutsättningar

X

Inom några tiotals kilometer

Gatans bredd (m)

X

För mätstation i gaturum

13

NFS 2010:8

Uppgift

Obligatorium
Ja

Kommentar

Nej

Ensidig eller tvåsidig bebyggelse

X

För mätstation i gaturum

Genomsnittlig fasadhöjd (m)

X

För mätstation i gaturum

Skyltad hastighet (km/h)

X

För mätstation i gaturum

Uppskattad trafikvolym (ÅDT)

X

För mätstation i gaturum

Andel tung trafik

X

För mätstation i gaturum

B 3. Luftintag
Höjd över mark (m)

X

Avstånd till vägkorsning (m)

X

För mätstation i gaturum

Avstånd från vägkant och vid
bebyggelse avstånd från fasad
(m)

X

För mätstation i gaturum

Geografiska koordinater

X

Rekommenderas om noggrannheten i koordinaterna överskrider
mätstationens storlek

B 4. Emissioner
Typ av station i relation till de
mest betydande emissionskällorna

X

Trafik, industri, bostadsområde,
bakgrund

Emissioner i provtagningsplatsens närhet och avståndet till
dessa

X

Trafik, enskild uppvärmning,
industri

– Emission från trafik på närmaste väg (g/km, dygn)

X

– Emission från enskild uppvärmning inom en 1 km radie
(kg/år)

X

– Emission från industrikällor
(kg/år)

X

Övrigt som kan påverka mätresultaten

X

C. Information om mätning

14

Mät-/provtagningsmetod

X

Analysteknisk princip (CENstandardnummer)

X

Mät-/provtagningsutrustning

X

Instrumentmodell, tillverkare och
version

Redovisning av likvärdighet
med referensmetod

X

Enligt 14 §, om relevant

Detektionsgräns

X

Provtagningstid

X

Provtagningsintervall

X

Uppgift

Obligatorium
Ja

Kommentar

NFS 2010:8

Nej

D. Mätdata
Status

X

Ovaliderade/preliminära/validerade
data

Förorening

X

Koncentration

X

Enhet

X

Osäkerhet

X

Datafångst

X

Tidstäckning

X

Datum

X

Tid

X

Start- och stopptid

Tidsreferens

X

GMT eller lokal tid

Enligt Bilaga 3 punkt 2

E. Modellberäkningar
Beräkningsmodell

X

Indata

X

Resultat

X

Osäkerhet

X

Uppgifter om hur kvalitetskontrollen genomförts

X

Beräknad geografisk yta

X

Beskrivning av indata

F. Objektiv skattning
Rapport som inkluderar beskrivning av process för objektiv
skattning samt resultat

X

Mätdata inklusive metadata

X

Om relevant

Beräknade data

X

Om relevant

Osäkerhet

X

Skattad geografisk yta

X

G. Särskilda uppgifter vid underrättelse enligt 23–24 §§
Aritmetiska medelvärdet för år

X

Gäller partiklar (PM2,5), bensen,
bly, arsenik, kadmium, nickel och
bens(a)pyren

Aritmetiska medelvärdet för år,
baserat på timmedelvärden

X

Gäller kvävedioxid och svaveldioxid

Aritmetiska medelvärdet för år,
baserat på dygnsmedelvärden

X

Gäller partiklar (PM10)

Högsta genomsnittsvärde under
åtta timmar dagligen

X

Gäller kolmonoxid
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Uppgift

Obligatorium
Ja

16

Kommentar

Nej

Högsta uppmätta dygns- 
och/eller timmedelvärde

X

Gäller kvävedioxid, partiklar
(PM10) och svaveldioxid

Antal dygn och/eller timmar då
miljökvalitetsnormens föroreningsnivå överskridits

X

Gäller kvävedioxid, partiklar
(PM10), kolmonoxid och svaveldioxid

Halterna för dygn och timme
uttryckta som percentiler

X

Gäller kvävedioxid, partiklar
(PM10) och svaveldioxid

Tidigare mätresultat och redovisning av trend över tiden

X

Uppskattat antal berörda
personer

X

Elanders Sverige AB, 2010
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Bilaga 4 a – Exempel på åtgärder
och styrmedel för att minska luftföroreningshalter i tätorter
Inledning
Åtgärder bör ge snabb effekt
De åtgärder som ska tas fram i ett åtgärdsprogram ska syfta till att aktuell miljökvalitetsnorm följs inom utsatt tid. Om tiden redan passerat då normen skulle vara
uppfylld bör ambitionen vara att normen snarast ska följas. Detta kan i praktiken
innebära innevarande eller nästföljande år efter det att åtgärdsprogrammet fastställts. Åtgärder kan även tas med som huvudsakligen bedöms verka på längre sikt
om de behövs för att motverka att halterna senare ökar eller för att öka acceptansen
och verkan av de kortsiktiga åtgärderna. Svårigheten att följa normerna kan även i
vissa fall vara så stor så att långsiktiga åtgärder krävs i ett mycket omfattande åtgärdsprogram. Exempel på åtgärder som oftast ger effekt på luftkvaliteten på längre sikt är information till allmänheten och ökade anslag till cykelvägar och kollektivtrafik.
Vilka normer överträds och varför?
De överträdelser som konstaterats i Sverige berör huvudsakligen miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) på enstaka eller flera gator
och vägar i tätbebyggelse. De överträdelser som hitintills identifierats beror i första
hand på utsläpp från vägtrafiken från den enskilda gatan/vägen, men även de samlade utsläppen i tätorten och intransport av föroreningar till området har betydelse.
Av detta skäl inriktas denna redovisning huvudsakligen på åtgärder för att klara
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i gatumiljö. De värden som
visat sig svårast att klara är normernas värden för dygn (PM10 och NO2). I enstaka
fall har även värde för timme (NO2) och årsmedelvärde (NO2, PM10) inte klarats.
I de fall då halterna är så höga att miljökvalitetsnormernas nivåer för dygn och
timmar (NO2, PM10) överskrids ger utsläppen i närmiljön generellt ett betydligt
större bidrag till den totala halten än under perioder med mer normala halter. Detta
är viktigt att beakta när åtgärder och styrmedel tas fram för att följa normerna.
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Fig 1 Exempel på hur källbidragen kan variera längs med en gata/väg under dagar med normala
respektive höga halter (undantag finns).

PARTIKLAR

Vid överskridanden av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10), som även innefattar förhållandevis grova inandningsbara partiklar har resuspensionen (återuppvirvlingen) av slitagepartiklar stor betydelse för de uppmätta höga halterna. I vissa
områden med mycket vedeldning kan vedeldningen ha betydande inverkan på förutsättningen att klara miljökvalitetsnormerna, det är dock ovisst om normer
överskrids på dessa platser.
KVÄVEDIOXID

Vid överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid har i flera fall inversion (meteorologiska förhållanden med skiktning av luften i höjdled) och/eller
ozonhalterna haft avgörande betydelse. Inversion är vanligast vintertid på orter
med inlandsklimat, men även lokala meteorologiska och topografiska förhållanden
har betydelse. Ozonhalterna är generellt högst under vår och sommar i södra Sverige och påverkar omvandlingshastigheten av kvävemonoxid (NO) till kvävedioxid
(NO2).
Av de kväveoxider (NOx) som släpps ut från bilarna dominerar vanligtvis kvävemonoxid (NO). En mindre del är kvävedioxid (NO2), men andelen ökar och kan
vara hög för vissa fordonskategorier, bl.a. dieselbilar. De reningsåtgärder som vidtagits för att minska utsläppen av kväveoxider från bilar har haft stor effekt. Störst
har effekten på NO varit och mindre på NO2, detta bl.a. på grund av oxiderande
processer i reningstekniken. Således har generellt andelen NO2 ökat i förhållande
till NO från avgasrören. Detta tillsammans med att den renare stadsluften medfört
att mer ozon kommer ner i gatumiljön, gör att halterna av kväveoxider (NO+NO2)
har minskat betydligt mer än halterna av NO2 i gatumiljön.
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Fig 2 Halternas utveckling 1982–2009 i taknivå (NOx, NO2) i Stockholm. Källa SLB-analys.

Diagrammet ovan visar hur NOx-halterna i taknivå har minskat kraftigt genom de
minskade utsläppen av kväveoxider från i första hand fordon. Katalysatorn introducerades under slutet av 1980-talet och sedan dess har även kraven successivt
skärps påtagligt för tunga fordon. Diagrammen nedan illustrerar hur lite utsläppsminskningen av kväveoxider (NOx) har påverkat halterna av kvävedioxid i gatunivå och därmed förutsättningarna att klara miljökvalitetsnormen i gatumiljön, detta
p.g.a. ozonets ökade förekomst i gatunivå och den ökade kvoten av NO2 i avgaserna. Motsvarande trender kan utläsas i andra europeiska städer med långa mätserier113. I vissa städer där det finns andra stora utsläppskällor utöver vägtrafiken kan
dessa även vara en orsak till att halterna av kvävedioxid inte minskar i takt med
minskningen från vägtrafiken. En sådan utsläppskälla är sjöfarten, vars utsläpp av
kväveoxider ökat eller varit oförändrade sedan 1990-talet och kan ge ett betydande
bidrag till bakgrundshalterna i de större hamnstäderna och i Öresundsregionen.

113

AEA 2007. The impact of Changes in Vehicle Fleet Composition and Exhaust Treatment Technology on the Attainment of the Ambient Air Quality Limit Value for Nitrogen Dioxide in 2010.
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/report_nox.pdf.
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Fig 3 Kvävedioxidhalternas utveckling sedan början av 1990-talet på Hornsgatan i Stockholm,
samt i taknivå. Årsmedelvärden. Källa SLB-analys.

Fig 4 Utvecklingen av kvävedioxid vid de fasta mätstationerna i Göteborgsområdet.
Mätstationerna vid Femman och Järntorget mäter i taknivå. Stationerna i Gårda, Haga mäter i
gatunivå. Mätningarna i Mölndal sker över E6:an. Årsmedelvärden. Källa: Göteborgs stad.

Åtgärder för att minska halterna
De flesta åtgärder som har aktualiserats minskar halterna av såväl kvävedioxid som
partiklar (PM10) men ofta har åtgärden störst betydelse för den ena föroreningen.
En anledning är att utsläppen från avgasröret ligger bakom svårigheten att klara
normen för kvävedioxid, medan det vanligtvis är slitaget från dubbdäck, vägbana
och sand samt återuppvirvlingen som orsakar svårighet att klara normen för partiklar (PM10). Vid dagar med höga halter av partiklar (PM10) i gatumiljö svarar avgas-
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partiklarna generellt bara för en liten bråkdel av den massa som mäts upp som
PM10. Däremot ger fina förbränningspartiklar sannolikt större konsekvenser för
människors hälsa än grova slitagepartiklar i vägmiljön (vid samma vikt per volymsenhet). Normen för kvävedioxid kan ses som en indikator för förbränningsrelaterade utsläpp, där fina partiklar sannolikt spelar en viktig roll för hälsokonsekvenserna. Av detta skäl är det vid analys av åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen
för både partiklar (PM10) och för kvävedioxid viktigt att även sträva efter att vidta
åtgärder som minskar de fina förbränningsrelaterade partiklarna.
Att genom mätningar av luftföroreningshalter på kort sikt utläsa effekter av åtgärder som minskar trafikvolymen eller gör den genomsnittliga fordonsparken renare
är svårt. Många åtgärder som vidtagits påverkar halterna var för sig med bråkdelar
av procent eller med någon procent, samtidigt som de årliga variationerna av halterna kan variera med uppemot 30 % (m.a.p. årsmedelvärden och 90- eller 98percentil för dygn). De stora årliga variationerna beror bland annat på hur vädret
varit under de enskilda åren (antal dygn med inversion (NO2) eller dygn med torra
vägbanor under vinter och vår (PM10).

Bedömning av olika åtgärders och styrmedels
effekter på halter
Med åtgärd menas här en fysisk åtgärd, t.ex. byte till renare fordon eller dammbindning på en gata. Dessa åtgärder kan kommuner och myndigheter i många fall
vidta då de bedriver egen verksamhet eller ansvarar för väghållningen. Med styrmedel menas de verktyg som kommuner och myndigheter, ofta via lagstiftning
eller via information, kan använda för att åtgärder ska vidtas. I åtgärdsprogram
förekommer både åtgärder och styrmedel. Beslutsnivån för genomförande kan
ligga på lokal, regional eller nationell nivå. I vissa fall kan författningsändringar
krävas.
Om man eftersträvar att vissa fysiska åtgärder ska vidtas vad gäller fordon eller
trafikflöden, blir effekten olika beroende av vilka åtgärder eller styrmedel som
vidtas. Stor betydelse har även hur styrmedlen utformas i detalj, i vilken grad de
efterlevs och om olika kompletterande styrmedel sätts in. Om åtgärden t.ex. syftar
till minskad trafik på en gata eller i en tätort så blir utfallet olika på både kort och
lång sikt beroende på vilket styrmedel som väljs (information, förbud eller ekonomiska styrmedel) och hur det i detalj är utformat. Väljs exempelvis förbud måste
man i effektberäkningar beakta att det eventuellt ges dispenser samt att regler inte
alltid efterlevs. Miljözon är ett exempel på ett styrmedel som innebär förbud mot
äldre fordon. Väljs ekonomiska styrmedel så är de starkt avhängiga hur de utformas, t.ex. med avseende på avgifts- eller bidragsnivåer.
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I förarbetena till miljöbalken och i de åtgärdsprogram som tagits fram har följande
fem huvudgrupper av åtgärder/styrmedel beskrivits. Många olika skärningar kan
göras. Gränsen mellan dem kan vara flytande.
1)

Information – information om alternativt resande, dubbdäck m.m.

2)

Administrativa styrmedel – reglering i lagstiftning, t.ex. avgaslagstiftning, miljözon, hastighetsbegränsning, tillsyn – samt behov av ändring i
lagstiftningen,

3)

Ekonomiska styrmedel – parkeringsavgifter, trängselskatt – samt ändringar i regler kring avgifter, bidrag – samt behov av ändring i lagstiftningen angående ekonomiska styrmedel.

4)

Åtgärder (fysiska) – dammbindning, städning av gator, byte av vägbeläggning, utökad och förbättrad kollektivtrafik, ändra antal körfält, bygga
ny väg eller ny kollektivtrafik, upphandling av miljövänligare fordon.

5)

Utredningar, planer – utreda om olika tänkbara styrmedel, inriktning i
trafikplanering.

Vissa åtgärder/styrmedel kan ha stor effekt på en enskild gata, men samtidigt medföra vissa utsläppsökningar på andra gator. Hur känsliga de olika berörda gatorna
är för utsläpp bör beaktas, detta med avseende på gatornas utvädringsförhållanden
samt hur många som exponeras längs med berörda gator/vägar. De samlade utsläppen kan öka om trafiken tar omvägar, men kan även minska om andra renare transportsätt vinner transportandelar. Exempel på åtgärder kan vara olika former av
begränsningar av all eller viss typ av trafik på en enskild gata. Hur halterna påverkas av antagen trafikförändring kan beräknas med hjälp av spridningsmodeller för
gaturum. Vilka trafikförändringar som erhålls av en enskild åtgärd eller styrmedel
kan kräva omfattande beräkningar. Erfarenheter från tidigare utförda beräkningar
samt utvärderingar från genomförda åtgärder/styrmedel utgör ett viktigt bedömningsunderlag.
Exempel på åtgärder och styrmedel för klara miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid och partiklar
För att förhållandevis snabbt kunna minska halterna av kväveoxider och förbränningspartiklar på en eller ett flertal gator så finns det i huvudsak två slags huvudåtgärder att vidta, antingen mindre utsläpp per fordon (Del 1a – Renare fordon) eller
mindre trafik (Del 2 – Mindre vägtrafik). Beroende på utformningen kan effekt
erhållas inom något eller några år efter införandet.
Införandet av Miljözon är ett exempel på ett styrmedel som på kort sikt minskar
utsläppen per fordon. Trängselskatter och genomfartsförbud är exempel på styrmedel som begränsas trafikvolymerna.
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Vad gäller grövre partiklar (PM10) finns även ett antal åtgärder som är inriktade på
att minska slitaget och uppvirvlingen av slitagepartiklarna, dessa är en undergrupp
till Mindre utsläpp per fordon (Del 1b – Minskat slitage och uppvirvling). Exempel
är förbud mot dubbdäck på enskilda gator samt rengöring/dammbindning..
Även minskade utsläpp av förbränningspartiklar påverkar halterna av PM10, vanligen i mindre omfattning, men från ett hälsoperspektiv är de dock av betydelse.
Därutöver finns ett antal åtgärder som på längre sikt (5–20 år) har förutsättningar
att förbättra luften (Del 3 – Långsiktiga åtgärder). Flera av dessa åtgärder kan även
underlätta genomförandet av kortsiktiga åtgärder och förstärka effekten av dem.
Exempel är generell utbyggnad av cykelvägar och kollektivtrafik samt informationsinsatser om t.ex. ändrat resebeteende.
Det bör observeras att redovisade bedömningar av effekter på halter och andra
konsekvenser i bilagorna är mycket grova och att effekterna varierar från fall till
fall bl.a. beroende på i vilken omfattning åtgärden/styrmedlet genomförs, efterlevnaden samt olika lokala förhållanden. Om exempelvis trafiktrycket är mycket stort
och trängseln är en avhållande faktor för att välja bilresor och om man då via en
åtgärd får några att välja annat färdsätt än bil, är en bieffekt att någon annan går
över till bil då trängseln minskat. Denna effekt varierar i olika tätorter och vid olika
tidpunkter och kan förta en del av eller hela effekten. Effekten av trafikminskande
åtgärder är således starkt avhängig om minskningen består. Likaså är osäkerheten
stor om fler bussar eller busslinjer införs. Fler bussar leder lokalt till att utsläppen
längs med färdvägen ökar, och för att halterna generellt ska minska krävs att tillräckligt många byter bilresor till bussresor och att bussarna klarar mycket högt
ställda emissionskrav.
Ett tänkbart åtgärdsområde i ett åtgärdsprogram är användningen av miljöbalkens
styrmedel kring föreskrifter, tillsyn och prövning. Framtagna åtgärdsprogram för
utomhusluft har hitintills berört dessa styrmedel i ringa grad medan åtgärdsprogrammen för vatten i större utsträckning utgår från miljöbalkens styrmedel. Vår
bedömning är att åtgärdsprogrammen både kan innehålla miljöbalkens styrmedel
liksom styrmedel som kommuner och myndigheter kan vidta i andra roller, såsom
t.ex. väghållare, ansvarig för kollektivtrafiken, via infrastrukturplanering samt via
tillämpning av annan lagstiftning än miljöbalken.
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DEL 1A. RENARE FORDON (FRÄMST NO2, SNABB EFFEKT)

Nedan redovisas styrmedel för att snabbt minska halterna av kvävedioxid och förbränningspartiklar (inom ett par år) på berörda gator. Skattningarna av haltpåverkan är i vissa fall subjektiv och mycket grov och påverkan är i många fall beroende
på hur styrmedlet genomförs samt de lokala förutsättningarna. De är indelade i
spannen, <0,1, 0,1–1, drygt 1, 1–10, >10 %. Åtgärder som generellt minskar utsläppen i ett större område markeras med (–), oförändrat (O) och sådana som kan
ge ökade utsläpp i ett större område utanför berörd gata med (+).
Egna bedömningar/beräkningar som beaktar lokala förutsättningar och specifik
utformning av styrmedel behöver göras vid framtagande av åtgärdsprogram.
Kursiverad text innebär att lagändringar krävs för införande.
Styrmedel/Åtgärd

Sidoeffekter

Påverkan på halt på:
berörd gata
”90 %-il dygn”

Exempel på
referenser

större
område

NO2 / PM0,1
Miljözon
>3,5 ton

Dyrare transporter

SLB-analys
Transportstyrelsen

(–)

Krav på ökad övervakning

(–) 0,1–1 %

(–)

Dyrare transporter, ökad
övervakning

Miljözon
lätta fordon <3,5 ton

(–) 1–10 %

(–)

Förtida introduktion
av avgaskrav på
tunga fordon
Sänkt hastighet

(–) 0,1–1 %

(–)

Dyrare transporter Fördelningspolitiskt
Effekt avtar ju senare
zon införs
Effekt beror på utformningen

Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7.
SLB-analys
Transportstyrelsen

(–) 1–10 %

(–)

Ökad efterlevnad
Miljözon >3,5 ton

(–) 0,1–1 %

Skärpta krav miljözon
> 3,5 ton,

Liten och osäker effekt
i stadsmiljö
(O)

Öka flytet i trafiken
signaloptimering m.m.

(–) 0,1–1 %

(O)

Väginformatik

(–) 0,1–1 %

(O)

Främja ”miljöbilar”
(P-avgift, upphandling
mm)

(–/<) 0,1 %
(–)
större effekt av gasbränsle i tunga fordon

Renare bussar i

(–) 0,1–1 %,

(–)

Ökad trafiksäkerhet.
Mindre buller
Kan öka halter vid mkt.
låga hastigheter
Minskar utsläpp generellt
per fordon men kan öka
den samlade trafiken

Minskar utsläppen av
CO2.

Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7.
VTI
Gbg

Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7.
Lunds Tekn. Högskola

Lunds Tekn. Högskola
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kollektivtrafiken
Emissionskrav på
fartyg
Tillsyn enligt miljöbalken t.ex. gentemot
stora transportverksamheter, väghållare
Skrotningspremie
äldre fordon

lokalt mer
generellt lite
lokalt mer

NOx – vägbeläggning,
katalysator

?

(–) < 0,1–1 %

(–)

Ofta kostnadseffektivt

(–/+)

(O)

Internationella erfarenheter visar osäker effekt

Gbg. IVL, SMHI
NV, Helsingborg
Helsingborg, MÖD

Förslag till åtgärdsprogram för Sthlms län.
Bilaga 7. NV-rapport
Malmö

Referenser
Miljözon, renare bussar:
Stockholms Miljözon Effekter på luftkvalitet 2000. SLB-analys NR 4:01.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2001_004.pdf
Miljözon för tung trafik i Stockholm 1996-2007. Trafikkontoret i Sthlm 2008.
Effekter av miljözon i Stockholm. SLB-analys 1996.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb1996_001.pdf
Miljözon, personbilar:
SLB r 7:2010. Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2010_007.pdf
SLB r 4:2007. Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2007_004.pdf
Regeringsuppdrag till transportstyrelsen om Analys av möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon. Maj 2010
Översiktliga beräkningar för vad en miljözon för lätta fordon kan betyda för utsläppen av kväveoxider i Stockholms innerstad. PM 2010-06-1. SLB-analys
www.transportstyrelsen.se/Global/Nyhetsarkiv/Vag/Rapport_kommuner_miljozoner.pdf
Alternativa drivmedel, miljöbilar:
Livscykelanalys av svenska biodrivmedel. Lunds tekniska högskola. r 70, maj 2010. I rapporten
redovisas utsläpp av NOx och partiklar från avgasrör vid drift med olika drivmedel, s 86-88.
www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Rapport%2070.pdf
Skrotning:
Naturvårdsverket. Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar.
www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/5400/91-620-5414-7/
Sjöfart:
SMHI Emissionsdatabas ”Shipair”
Miljööverdomstolen M8471-03
NV rapport: Konsekvensanalys av emissionskrav på passagerarfartyg – räkneexempel.
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5735-9.pdf
IVL report 1886 (2010). On the increasing levels of NO2 in some cities.
Vägbeläggning NOx – katalysator:
www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljolaget-i-Malmo/Luft/Nyhetsarkivluft/Luftnyheter/12-3-2009-Nya-betongplattor-sankerkvavedioxidhalten/pagefiles/PM_luft_titandioxidplattor.pdf
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DEL 1B. MINSKAT SLITAGE OCH UPPVIRVLING AV SLITAGEPARTIKLAR,
SNABB EFFEKT (INOM ETT PAR ÅR)

Nedan redovisas styrmedel för att snabbt minska halterna av partiklar (PM10).
(inom ett par år) på berörda gator. Skattningarna av haltpåverkan är i vissa fall
subjektiv och mycket grov och påverkan är i många fall beroende på hur styrmedlet/åtgärden genomförs samt de lokala förutsättningarna. De är indelade i spannen,
<0,1, 0,1–1, drygt 1, 1–10, >10 %. Åtgärder som generellt minskar utsläppen i ett
större område markeras med (–), oförändrat (O) och sådana som kan ge ökade
utsläpp i ett större område utanför berörd gata med (+).
Egna bedömningar/beräkningar som beaktar lokala förutsättningar och specifik
utformning av styrmedel behöver göras vid framtagande av åtgärdsprogram.
Styrmedel/Åtgärd

Sidoeffekter

Påverkan på halt på:
berörd gata,

större

PM10

område

Exempel på
referenser

(90 %-il dygn)
Dammbindning

(–/>) 10 %

(O)

Spolning, våtsug

Stor osäkerhet

(O)

Minskad sandning

(–) 1–10%

(O)

Tvättad sand/kross
Byte av vägbeläggning
Sänkt hastighet

(–) 1–10 %
(–/>) 10 %

(O)
(O)

(–) 1–10 %
vid höga
hastigheter
(-/>) 10 %

(O)

Ekonomiskt främja
dubbfria vinterdäck
Plantering av
växter

(–) 1–10 %

(–)

(–) 0,1–1 %
?

(O)

Bullerreducerande
vägbeläggning
Tillsyn enligt miljöbalken eller lagen
om gaturenhållning
och skyltning

Ingen eller liten effekt

Förbud mot dubbdäck på gata

(–)

Kortvarig effekt
Tar bort is.
Kan sänka friktion. Ökad korrosion
samt påverkar växtlighet och vatten
(CMA bättre).
Kan ge halka vid kall väderlek.
Minskad friktion, effekt beror på hur
mycket det har sandats
Effekt beror på tidigare användning
Kostsamt, effekt kan avta.
Effekt avhängig befintlig beläggning.
Ökad trafiksäkerhet. Mindre buller.
Dock liten och osäker effekt vid låga
hastigheter (<50 km/tim)
Viss risk för ökade olyckstillbud
Ställer krav på bättre vinterväghållning
Effekt starkt avhängig utformningen
Estetisk aspekt, viktigt med blad, barr
på våren. Kan öka halter genom
försämrad utvädring.

Norrköping
VTI
SLB
Göteborg
Jönköping
SLB

Norrköping
VTI
Göteborg
SLB
Stockholm
Göteborg
(20101001)
EET-strategin
(VV, NV m.fl.)
SLB

SLB
(O)
Kommunalt vägnät
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Referenser
Dammbindning:
Gbg r 2008:16. Utvärdering av partikeldämpande åtgärder våren 2008.
www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/N800_2008_16.pdf/$fi
le/N800_2008_16.pdf
Norrköping kn. R 2009:1. Mätning partiklar PM10 Östra Promenaden 2008.
www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/luften/rapporter/
SLB r 4:2008 Försök med dammbindning med CMA mot höga partikelhalter i Stockholms
innerstad 2007 och 2008 http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2008_004.pdf
VTI r 666. 2010. Effekter av dammbindning av belagda vägar.
www.vti.se/EPiBrowser/Publikationer/R666.pdf
Dubbdäck:
SLB r 2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som funktion
av dubbdäcksandel och fordonshastighet. http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2008_002.pdf
ITM r 172 Kvantifiering av relativa betydelsen av dubbdäck, sandning/saltning och vägmaterial för PM10 halten längs vägarna. http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/itm2007_172.pdf
ITM r 158. Betydelse av dubbdäck mm för PM10 halterna längs vägarna
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/itm2006_158.pdf
EMFO. Wear particles from road traffic - a field, laboratory and modelling study.
www3.ivl.se/rapporter/pdf/B1830.pdf
Växter:
Sthlm. SLB r 2:2009 Påverkan på partikelhalter av trädplantering längs gator i Stockholm
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2009_002.pdf
Hastighet:
Gbg. r 2009:1. Hastighetssänkning och dess påverkan på partikelhalt
www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/N800_2009_01.pdf/$fi
le/N800_2009_01.pdf
Sthlm. SLB r 2:2008 Genomsnittliga emissionsfaktorer för PM10 i Stockholmsregionen som
funktion av dubbdäcksandel och fordonshastighet.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2008_002.pdf
Byte av vägbeläggning:
Norrköpings kn. r 2009:6. Mätning partiklar PM10 Östra Promenaden 2009-0101-20090630
www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/luften/rapporter/
ITM r 192. PM10 emissioner från betongbeläggning.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/itm2009_192.pdf
SLB r 3:2006. Betydelsen av bullerreducerande beläggning för partikelhalterna.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2006_003.pdf
Övergripande:
Slitage från dubbdäck och åtgärder. VV.
www.trafikverket.se/PageFiles/28253/uppdrag_att_utreda_mojliga_atgarder_for_att_minska_
partikelemissionerna_fran_slitage_och_uppvirvling.pdf
Frisk luft VV:
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/3165/2007_46_fordjupningsdokument_frisk_luft.pdf

Handbok om vägtrafikens luftföroreningar. VV
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www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-omluft/Handbok-for-vagtrafikens-luftfororeningar/
Åtgärder för att sänka partikelhalten i utomhusluften. Ecotraffic R-7009
www.ecotraffic.se/publikation_lasmer.asp?publikid=25
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DEL 2. MINDRE VÄGTRAFIK, SNABB EFFEKT (INOM ETT PAR ÅR)

Nedan redovisas styrmedel för att snabbt minska halterna av kvävedioxid och förbränningspartiklar (inom ett par år) på berörda gator. Skattningarna av haltpåverkan är i vissa fall subjektiv och mycket grov och påverkan är i många fall beroende
på hur styrmedlet/åtgärden genomförs samt de lokala förutsättningarna. De är indelade i spannen, <0,1, 0,1–1, drygt 1, 1–10, ca 10 och >10 %. Åtgärder som generellt minskar utsläppen i ett större område markeras med (–), oförändrat (O) och
sådana som kan ge ökade utsläpp i ett större område utanför berörd gata med (+).
Egna bedömningar/beräkningar som beaktar lokala förutsättningar och specifik
utformning av styrmedel behöver göras vid framtagande av åtgärdsprogram.
Styrmedel

Påverkan på halt på:

/Åtgärd

berörd gata

större

90-il dygn

område

Sidoeffekter, anm.

Referenser

NO2 / (PM0,1)
Förbud mot
genomfart (alla
fordon)
Enkelriktning

(–/>) 10 %
(+)
(många 10-tals %)
(–) ca 10 %

(+/–)

Förbud mot all
tung trafik

(–) ca 10 %

(+/–)

Förbud mot
genomfart
(tunga lastbilar)
Effektivisering av
tunga transporter

(–) ca 10 %

(+/–)

(–) 1–10 %

(–)

Gårdsgata
Minska antal
körfält

(–/>) 0 %
(–) ca 10 %

(+)
(+)

Framkomlighetsbegränsande
åtgärder
avsmalning mm
Trängselskatt

(–) 1–10 %

(+)

(–) 1–10 %

(–)

(–) ca 1 %

(–)

Minskat utbud av
P-platser i tätorten

Försämrad framkomlighet.
Trafik till andra gator
Försämrad framkomlighet
Trafik till andra gator
Försämrad framkomlighet
Trafik till andra gator
Försämrad framkomlighet
Trafik till andra gator
Ökade krav på samordning mellan olika
transportörer.

Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
SLB r 7:2010. Utsläpp och
halter av kväveoxider och
kvävedioxid på Hornsgatan
Om andelen tunga fordon
minskar med 10–20 %.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.

Försämrad framkomlighet för bilar. Trafik till
andra gator. Utrymme
frigörs till andra ändamål

Sämre tillgänglighet
med bil.
Initialt ökad söktrafik

SLB.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
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Högre P-avgifter i
tätorten (50%)
Efterlevnad av Pförmån vid arbetsplatser
Miljödifferentierade P-avgifter

(–) ca 1 %

(–)

Fördelningspolitik

(–/<) 0,1 %

(–)

Påverkar mer CO2

Fler Infartsparkeringar
Ökad busstrafik
för att minska
biltrafik

(–) 0,1–1 %

(–)

Markbehov

(–) ca 1 %,
(–)
(stora lokala skillnader)

ev. ökning
?
Ökar utsläppen längs
färdvägarna

Ger ökade utsläpp
längs med busslinjen,
kraftig bilminskning
krävs för att uppväga

Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Per Kågesson
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Förslag till åtgärdsprogram
för Sthlms län. Bilaga 7.
Vägverket

Referenser
Trängselskatt:
SLB r 8:2009. Trängselskattens inverkan på utsläpp och Luftkvalitet.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2009_008.pdf
SLB r 2:2006. Stockholmsförsöket effekter på luftkvalitet och hälsa.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2006_002.pdf
Förbud mot tunga fordon:
SLB r 7:2010. Utsläpp och halter av kväveoxider och kvävedioxid på Hornsgatan.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2010_007.pdf
SLB r 4:2007. Utsläpp och halter av kväveoxider och partiklar på Hornsgatan.
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/slb2007_004.pdf
Busstrafik:
Emissionsfaktorer enligt ARTEMIS – modellen .Vägverket (nov 2009)
Emissionsjämförelse mellan buss och bil. Vägverket Publ 2001:51.
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1931/2001_51_emmissonsjamforelse_mellan_bus
s_och_bil.pdf
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DEL 3. LÅNGSIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR RENARE TRANSPORTER OCH MINSKAD
TRAFIK.

Tidigare och kommande nationella kravskärpningar på emissioner från personbilar,
tunga fordon och arbetsmaskiner har gett och kommer fortsättningsvis att ge minskade utsläpp av förbränningsrelaterade emissioner. Detta tillsammans med bl.a.
förändringar i uppvärmningen av fastigheter är huvudorsaken till de minskande
halterna av bl.a. kväveoxider och förbränningsrelaterade partiklar som kunnat ses i
svenska tätorter med mätningar under de senaste decennierna.
Att vidta långsiktiga åtgärder ger ingen eller mycket liten effekt på luftföroreningshalterna på kort sikt (inom ett par år). Effekt på halterna kan nås på längre sikt
(5–20 år), jämfört med ett tänkt basscenario, detta på grund av åtgärdernas svaga
effekt på den samlade trafiken under de första åren. Hur stor effekten blir på sikt är
oviss då den oftast är beroende av andra kompletterande åtgärder och styrmedel
inom transportsektorn och samhällsutvecklingen i stort.
De långsiktiga åtgärderna kan däremot ha stor betydelse som komplement och för
att få acceptans för kortsiktiga åtgärder (se ovan Del 1A, 1B och 2). Svårigheten att
följa normerna kan även i vissa fall vara så stora så att långsiktiga åtgärder krävs
för att nå resultat i ett mycket omfattande åtgärdsprogram. Flertalet av de långsiktiga åtgärderna har mer karaktären av underlätta en framtida minskning av trafikens
utsläpp jämfört med ett tänkt basscenario. Om åtgärden exempelvis är ökat utbud
av miljövänlig kollektivtrafik eller utbyggnad av fler cykelbanor, är effekten på
halterna avhängig om det medför att kollektivtrafiken eller cykeltrafiken sammantaget får ökad andel av resorna eller inte. Dessa åtgärder motverkas generellt av
den förbättrade infrastrukturen för kvarvarande bilresenärer, vilket i sin tur kan öka
bilresandets attraktivitet.
Exempel på långsiktiga åtgärder som i hög grad kräver ett ändrat resemönster i
tätorter för att luftföroreningshalterna i tätorten ska minska är:
• Standardförbättringar och ökat utbud av miljövänlig kollektivtrafik.
• Utbyggnad och standardhöjning av cykelvägar.
• Ökat utbud av infartsparkering.
• Information om ändrat resebeteende och dubbdäck.
• Åtgärder som medför minskat behov av transporter.
Långsiktiga åtgärder som på sikt påverkar halterna i tätorter är skärpta emissionskrav på nya fordon samt emissionskrav vid offentlig upphandling av fordon, arbetsmaskiner och transporter/tjänster (jämfört med ett basscenario). Utbyggnad av
kringfartsleder kan ge stor effekt längs med vissa avlastade vägar, vilka i många
fall ger upphov till de högsta luftföroreningshalterna i tätorten. Den initiala avlastande effekten kan dock avta påtagligt om efterfrågan på vägkapacitet är stor eller
om trafikbegränsande åtgärder inte sätts in samtidigt.
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Exempel på åtgärder som på lång sikt kan minska halterna på kritiska gator kan
vara följande:
• Generellt ökad turtäthet av kollektivtrafiken.
• Utbyggd kollektivtrafik (nya sträckningar).
• Utbyggnad av gång- och cykelnät.
• Nya kringfartsleder.
• Information om transporter och ändrat resebeteende.
• Information om dubbdäck.
• Skärpta emissionskrav på nya fordon, emissionskrav vid upphandling.
• Ekonomiskt främja renare fordon (skatt, förmånsvärde för tjänstebilar,
premie, P-avgift).
• Skärpta emissionskrav på nya arbetsmaskiner.
• Informera/utbilda om ECO-driving.
• Ökade fordons- och bränsleskatter.
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Bilaga 4 b - Funna tillsynsärenden
i Miljööverdomstolen angående
trafikanläggningar och/eller luftföroreningar
Mål nr.

Störning

VU

Behandlar:

M5788-06

Spårbuller

Banverket

Föreläggande att vidta bullerdämpande åtgärder

M2780-06

Spårbuller

M7319-05

Spårbuller

Banverket

Föreläggande om att vidta buller- begränsandeåt-

M6047-04

Spårbuller

Banverket

Föreläggande om begränsning av buller vid fastig-

på en fastighet.

gärder i fastighet (upphävdes).
het (Laholm). MÖD – förel. undanröjs.
M3017-04

Spårbuller

Banverket

Föreläggande om att åtgärda buller nattetid.
(Mölndal).

M1512-04

Spårbuller

Banverket

Föreläggande om att vidta bullerdämpande åtgärder (Boxholm).

M8991-03

Spårbuller

Banverket

Huddinge

M9590-03

Spårbuller

Banverket

Mjölby

M181-04

Spårbuller

Banverket

Föreläggande med vite om bullerbegränsande

M6015-03

Spårbuller

SL

Föreläggande om bullerplank längs med Roslags-

åtgärder.
banan.
M4549-07

Vägbuller

Kommunen

Klagomål – tillsynsmyndighet: finansutskottet.

(Miljö- och
samhällsn).
M2817-07

Vägbuller

Vägverket

Föreläggande om åtgärder för att minska buller vid
fastigheter.

M3434-06

Vägbuller

Vägverket

Bullerdämpande åtgärder vid fastigheter (årliga
trafikvariationer).

M238-00

Vägbuller

Vägverket

Föreläggande att vidta skyddsåtgärder för att
minska buller vid skola.

M8471-03

Luftförorening

M2038-07

Luktstörning

Rederier

Föreläggande med vite om katalytisk avgasrening.

Villaägare

Förbud mot eldning i befintlig vedpanna.

Villaägare

Yrkat på förbud mot eldning.

Villaägare

Förbud mot eldning i vedpanna.

Villaägare

Begränsning av vedeldning.

(Fartygsmotorer)

MKN, huvudman, tillsynsmyndighet m.m.

(Vedeldning)
M1934-06

Luktstörning
(pelletseldning)

M293-04

Rök och lukt
(Vedeldning)

M4242-03

Olägenhet (Vedeld-
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ning)
M5480-01

Olägenhet

Villaägare

Begränsning av vedeldning.

(Vedeldning)
M6444-06

Luktstörning

Oklar bild av störningssituationen.

(Målningsarbete)
M7666-06
M2562-08

Åkeri
Olämplig lokalise-

Återvinnings-

ring
företag
* Kursiv text: Saknar utförligt referat eller ärende.

Förelägga att ansöka om tillstånd. Kan inte klassas
som trafikanläggning.
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Bilaga 4 c – Agerande i tillsynsärenden m.a.p. miljökvalitetsnormer/riktvärden för utomhusluft
Datum

Tillsyns-

VU

Beslut:

myndighet
MILJÖBALKEN, MKN
1997-12-18

Miljönämnden

2006-05-24

Helsingborgs kn

2009-09-11

MHN Uppsala

Rederier

Föreläggande med vite om katalytisk avgasrening (ML). MÖD: MKN, huvudman, tillsynsmyndighet m.m.

GTN

Lämna klagomål utan åtgärd. Inga mätningar,
inga krav på GTN. Vaksalagatan Överklagades.

2006-12-20 -

MHN Uppsala

2010-04-29

Produktions-

MD, M 4041. Beslut om att förelägga ”immiten-

nämnden

ten” att ej bedriva verksamhet upphävdes. Före-

(förskola)

läggandet om förbud hade ej stöd i miljöbalken.
Halter av buller och avgaser från väg ej över
norm, dock över miljömål.

2004-05-26

Miljöförvaltningen

Vägverket

Botkyrka kn
2005-04-051

MHN, Sthlms stad

Uppmaning att kontinuerligt övervaka NO2 och
PM10 vid Hallunda trafikplats.

Stockholms

Hemställa hos KS att KS skyndsamt och i sam-

stad,

verkan med berörda nämnder samordnar stadens
genomförande av regeringens åtgärdsprogram
avseende partiklar.

2005-10-11

MHN, Sthlms stad

Vägverket

Uppmana Vägverket för statliga vägar i kommunen ang. partiklar, utreda och redovisa, informera, beredskap för att vidta åtgärder vid höga
halter, säkra egenkontrollen.

2009-04-16

MHN, Sthlms stad

Sthlms stad

Klagomål inkom 2008-01-22 ang. överskridna
MKN på Hornsgatan från boende som upplever
problem med luftföroreningarna – Ärendet kommunicerat Beslut i MHN 090416. Ungefär: Mf
återkomma till MHN 0909 och redovisa hur trafikkontorets arbete går med trafikmätningar mm.
Lämna klagomålet m.a.p. PM10 utan åtgärd.
Överklagat.

2006-04-27
2009-02-17

Miljönämnden,

Gbg stad,

Avslå förvaltningens förslag till beslut om före-

Gbg stad

Vägverket

läggande för Vägverket och Trafiknämnden.

Miljönämnden

Gbg stad

Förelägga Gbg stad och Vägverket att till 091001

Gbg stad

Vägverket

utreda möjliga åtgärder för att minska risken för
överträdelse av MKN NO2 inom resp. ansvarsområde (NO2). Överklagat av Vägv. 090323. Beslut
av lst. Överklagat av VV. Överklagan återta-
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gen.
2006-04-04

MHN, Mölndal

Vägverket

Uppmaning att vidta åtgärder i syfte att minska
luftföroreningshalterna i Mölndal.

2001-03-23

MHN via Miljöförv

Vägverket

Sthlm
2001-10-02

MHN via Miljöförv

Uppmaning att redovisa åtgärder för att inte
försvåra uppfyllande av MKN. Essingeleden.

Vägverket

Sthlm

Lyfta ut ärende om förelägga ang. MKN Essingeleden från MHN-dagordning.
MILJÖSKYDDSLAGEN, riktvärden

1991/2-xx-

MHN via miljöförv

Malmö stad

Malmö

Förelägga, en. 43 § ML, MÖ kn att ta redovisa
adekvata miljöåtgärder för stadens trafik (bl.a.
m.a.p. riktvärden för luft AR 90:9) (på indirekt
uppmaning av NV).

1991-01-23

MHN, Gbg

Gbg stad

Råd 39 § ML att trafiknämnden ska presentera
tidplan för åtgärder m.a.p. ”sanitär olägenet”
(besl. 89-06-21) m.a.p. buller, buller luft, olyckor.

1973

HN, Sthlm

Sthlms stad

Norra Stationsgatan ML Klagomål luft buller från
trafik, Tjänsteutl. till hälsovårdsn. 1973-06-14.
med förslag på föreläggande till gatunämnden om
försiktighetsmått enl. 1, 5 §§ ML. Staden ansökte
om tillstånd enl. ML för gatorna. KN 1984-05-24
gav tillstånd med villkor. Överklagades av staden
till regeringen.

1. Beslutades vid senare nämndsammanträde.

År
År
År
År
År
År
8h

Bens(a)pyren
Arsenik
Kadmium
Nickel
Bly
Ozon

Timme
Dygn
År
Timme
Dygn
8h
År
Dygn
År
År

Partiklar (PM2,5)
Exponeringsminskning

Partiklar (PM2,5)

CO
Bensen
Partiklar (PM10)

SO2

NO2

1 ng/m3
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
0,5 µg/m3
120 µg/m3

90 µg/m3
60 µg/m3
40 µg/m3
200 µg/m3
100 µg/m3
10 mg/m3
5 µg/m3
50 µg/m3
40 µg/m3
25 µg/m3
25 µg/m3
% minskning13
20 µg/m3
35 dygn

175 h2
7 dygn

Antal tillåtna
överskridanden
per kalenderår
175 h1
7 dygn

2015 (G)
2012 (M)
2012 (M)
2012 (M)
2012 (M)
1998 (G)
2010 (M)

2010 (M)
2015 (G)
2020 (M)

2005 (G)
2010 (G)
2005 (G)

1998 (G)

2006 (G)

Tid för
uppfyllelse

Medelvärdesperiod

Förorening

MKN-värde

Gränsvärdesnorm/”skallnorm” (G) eller målsättningsnorm/”börnorm” (M)

För människors hälsa

För människors hälsa

0,4 ng/m3
2,4 ng/m3
2 ng/m3
10 ng/m3
0,25 µg/m3

54 µg/m3, 3
36 µg/m3, 5
26 µg/m3
100 µg/m3, 7
50 µg/m3, 9
5 mg/m3
2 µg/m3
25 µg/m3, 11
20 µg/m3
12 µg/m3

NUT

0,6 ng/m3
3,6 ng/m3
3 ng/m3
14 ng/m3
0,35 µg/m3

72 µg/m3, 4
48 µg/m3, 6
32 µg/m3
150 µg/m3, 8
75 µg/m3, 10
7 mg/m3
3,5 µg/m3
35 µg/m3, 12
28 µg/m3
17 µg/m3

ÖUT

Utvärderingströsklar

Bilaga 5 – Sammanställning av miljökvalitetsnormer
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1h
1h

3h

3h

180 µg/m3
(information)
240 µg/m3
(larm)

350 µg/m3
(larm)

400 µg/m3
(larm)

Tröskelvärde för larm och
information
Tidsperiod
Tröskelvärde

Överskrids mer än 3 gånger under ett kalenderår

9

Ozon

SO2

För skydd av växtlighet
Förorening
NOx

För skydd av växtlighet

Vinter (1 okt–31 mars)
År
AOT 40

20 µg/m3
20 µg/m3
18 000 µg
6 000 µg

1998 (G)
1998 (G)
2003 (M)
2020 (M)

Gränsvärdesnorm (G) eller målsättningsnorm (M)
Medelvärdesperiod
MKN-värde
Tid för uppfyllelse
År
30 µg/m3
1998 (G)

Det procentuella minskningsmålet bestäms i enlighet med kraven i bilaga XIV A dir 2008/50/EG

Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår

8

Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår

Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår

7

13

Överskrids mer än 7 gånger under ett kalenderår

6

Överskrids mer än 35 gånger under ett kalenderår

Överskrids mer än 7 gånger under ett kalenderår

5

12

Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår

4

Överskrids mer än 3 gånger under ett kalenderår

Överskrids mer än 175 gånger under ett kalenderår

3

11

Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 350 µg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalenderår

2

10

Förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 200 µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår

1
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8 µg/m3
8 µg/m3

12 µg/m3
12 µg/m3

Utvärderingströsklar
NUT
ÖUT
19,5 µg/m3
24 µg/m3

handbok 2011:1

Luftguiden
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Handbok om miljökvalitetsnormer
för utomhusluft

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft anger
föroreningsnivåer som inte får, eller i vissa fall inte
bör, överskridas. Det finns idag miljökvalitetsnormer
för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, marknära ozon, bensen, partiklar (PM10 och
PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och
bly.
Denna handbok syftar till att ge vägledning vid
tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna
för utomhusluft. Handboken vänder sig i första hand
till kommunerna, men även till länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter och andra intresserade.
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