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Sammanfattning

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifter om kontroll av
luftkvalitet (NFS 2016:9), med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50
om luftkvalitet och renare luft i Europa. En översiktlig sammanfattning av de revideringar som
gjorts är att det nationella referenslaboratoriet ska inkluderas i föreskrifterna, nya definitioner av
referensmetod för mätning av kväveoxider och ozon, att vissa administrativa uppgifter ska ingå i
kontrollstrategi, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, samt mindre förändringar av var mätplats
kan upprättas.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på Naturvårdsverkets remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-09-12
Bilaga 1: Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet
Bilaga 2: Konsekvensutredning för revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll
av luftkvalitet

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-09-23
Bakgrund

Naturvårdsverket har skickat remiss av reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet till
Malmö stad. Stadskontoret har översänt remissen till miljönämnden för direkt besvarande till
Naturvårdsverket. Svar till naturvårdsverket ska vara tillhanda senast den 1 oktober 2019. De
viktigaste förändringar i föreskriften är följande:
 Tillämpningen av föreskrifterna ska i framtiden gälla även för det nationella
referenslaboratoriet.
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Beskrivning av mätplatser ska även innefatta detaljerade kartor, fotografier från mätplatsen,
samt beskriva eventuella avvikelser från föreskriften om detta är relevant.
I samband med kvalitetssäkring och kvalitetskontroll kan referenslaboratoriet stötta, granska
och genomföra tillsyn. Detta beskrivs på ett annat sätt än i tidigare föreskrift.
Referensmetoden för kväveoxider (NOx) och ozon (O3) har definierats.
Naturvårdsverket ska vid prövning av mätmetoder beakta Europeiska kommissionens
riktlinjer om likvärdighetsbedömning.
Inrapportering av modellerade haltdata har flyttats från 1 juli till den 15 juni.
Vid användning av kompletterande metoder ska kriterierna kring mätmetoder uppfyllas och
ingå i kontrollstrategin.
Vid val av mätplats är numera mätning vid mittremsa tillåten, med förbehåll att fotgängare
måste ha normalt tillträde till mittremsan.
I begreppet objektiv skattning ska även resultat från inledande kartläggningar inkluderas.
Ny formulering kring placering av mätutrustning i urban bakgrund. Tidigare var det
tvingande att motivera varför mätningen inte gjordes mellan 1,5 till 4,0 meter ovan mark. I
förslaget beskrivs att avsteg från höjdangivelsen kan vara lämplig om man bedömer att
mätningen ändå beskriver urban bakgrund.

Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden har inget att invända avseende de förändringar i föreskrifterna som
Naturvårdsverket föreslår. Förvaltningen är positiv till de förändringen i föreskriften av
mätutrustningens placering i urban bakgrund.

Barnkonventionen

Luftkvaliteten påverkar alla, men barn är i många fall mer känsliga och därmed bör regelverk
anpassas till de i samhället som är mest känsliga.
Förslaget har utarbetats av Susanna Gustafsson. Samråd har skett med Henric Nilsson
enhetschef och Mårten Spanne miljöingenjör.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelning

3 (3)

