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Naturvårdsverkets föreskrifter 
om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa 
verksamheter; 

beslutade den 13 oktober 2021.

Naturvårdsverket föreskriver följande med stöd av 1 § andra stycket och 9 § 
förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

1 § Dessa föreskrifter gäller för sådan yrkesmässigt bedriven miljöfarlig verk-
samhet som

1. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt den tidigare gällande miljöskyddslagen (1969:387),

2. har tillstånd enligt den tidigare gällande vattenlagen (1983:291), som enligt 
övergångsbestämmelserna i miljöskyddslagen var att betrakta som tillstånd 
enligt miljöskyddslagen, eller

3. har meddelats dispens enligt den tidigare gällande miljöskyddslagen.
Dessa föreskrifter innebär ingen inskränkning i de krav på verksamhetskon-

troll som en tillsynsmyndighet föreskriver eller som framgår av tillstånd som 
gäller för verksamheten.

2 § Verksamhetsutövaren ska utföra mätningar och provtagningar i den utsträck-
ning det behövs för att

1. kontrollera att tillståndet följs,
2. kontrollera att sådana föreskrivna skyddsåtgärder, begränsningar och

andra försiktighetsmått som avses i industriutsläppsförordningen (2013:250), 
förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall, förordningen (2013:254) om användning 
av organiska lösningsmedel, förordningen (2018:471) om medelstora förbrän-
ningsanläggningar och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening 
och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse följs, och

3. i övrigt skaffa kunskaper om hur verksamheten påverkar människors hälsa
och miljön.

3 § Mätanordningar, provtagningsutrustning och andra liknande tekniska an-
ordningar för mätning och provtagning ska vara utformade så att mätningarna 
och provtagningarna fullgör sitt syfte enligt 2 §.

4 § För mätning, provtagning och analys ska verksamhetsutövaren använda de 
metoder som framgår av föreskrifter, domar eller tillståndsbeslut.

I övriga fall ska verksamhetsutövaren använda metoder enligt svensk eller 
internationell standard. När tillämpliga standardiserade metoder saknas får 
verksamhetsutövaren använda andra metoder, som gör det möjligt att uppfylla 
syftet med mätningen eller provtagningen enligt 2 §.
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NFS 2021:6 5 § Verksamhetsutövaren ska dokumentera
1. vilka krav som gäller för kontroll av verksamheten,
2. de metoder för mätning, provtagning och analys som används,
3. de tekniska egenskaperna hos mätanordningar och provtagningsutrustning 

som används enligt 3 §,
4. de tekniska förhållanden som omger mätningen eller provtagningen,
5. tid och plats för mätningarna eller provtagningarna, och
6. resultaten från genomförd kontroll.
Dokumentationen ska sparas i fem år.

6 § Såvitt avser utrustning för kontroll ska kraven i 5 § förordningen (1998:901) 
om verksamhetsutövares egenkontroll även tillämpas på sådana verksam-
heter som meddelats tillstånd eller erhållit dispens enligt miljöskyddslagen 
(1969:387), men som numera inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

7 § Bestämmelser om kontroll genom ackrediterat laboratorium finns i Natur-
vårdsverkets kungörelse (SNFS 1990:11) med föreskrifter om kontroll av vatten 
vid ackrediterade laboratorier m.m.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022 då Naturvårdsverkets före-
skrifter och allmänna råd (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och 
provtagningar i vissa verksamheter ska upphöra att gälla.
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