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Sammanfattning 
 
Att mäta olika variabler är ett av de mest säkra sätten att erhålla kunskap om naturen. Inga 
mätningar kan dock vara helt fria från osäkerheter, som kan kopplas till de erhållna 
mätvärdena. Att mätningar inte ger helt tillförlitliga värden utgör i många fall inga problem, 
men i vissa sammanhang kan mätosäkerhet vara av största betydelse. Utsläppskontroll vid 
miljöfarlig verksamhet är ett område där mätningar är av avgörande betydelse. Den här 
uppsatsen syftar till en djupare förståelse om vilka problem som mätosäkerhet medför när 
villkorsöverskridande utsläpp ska konstateras. Detta genom olika infallsvinklar av ett rättsfall. 
Av rättegångshandlingar samt intervjuer framgår det att det inte finns någon enhetlig syn 
angående vilket sätt mätosäkerhet ska beaktas, vid uppskattande av överutsläpp för miljöfarlig 
verksamhet som omfattas av rikt- och gränsvärden. Det framkom vidare att det finns lagar, 
förordningar och föreskrifter i sådan omfattning att mätosäkerheten för utförda mätningar 
egentligen inte borde vara något påtagligt problem. Svårigheterna att ge tillförlitliga 
uppskattningar tillsammans med att det är ett tidskrävande arbete kan tänkas vara anledningen 
till problemet med mätosäkerhet kvarstår. 
 
Nyckelord: Mätosäkerhet, täckningsfaktor, miljöfarlig verksamhet, fallstudie, korrelation, 
normalfördelning 
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Inledning 
Att mäta olika variabler är ett av de mest säkra sätten att erhålla kunskap om naturen. Detta 
leder i sin tur till att många beslut fattas på grundval av resultat som erhållits från mätningar. 
Det kan handla om mätningar av luftflöden, temperaturer, elektriska spänningar, hastighet och 
ett stort antal andra helt skilda storheter1. 
 
Något som är gemensamt för alla mätningar är att inga av dessa är perfekta i sin strävan att 
återge verkligheten. Erfarenhet har visat att inga mätningar, hur väl de än har utförts, kan vara 
helt fria från osäkerheter som kan kopplas till det erhållna värdet. Då hela strukturen och 
tillämpningen av vetenskap är beroende av mätningar så är kunskapen om dess osäkerheter 
och möjligheterna att minimera dessa viktigt2. 
 
Anledningen till att erhållna mätvärden omgärdas av osäkerheter är att de erhålls genom 
fysiska och kemiska mätningar, som i sig själva introducerar osäkerheter, vilket försvårar 
möjligheten att enkelt få tillförlitliga värden3. Så länge mätningarnas felmarginaler ligger 
inom ett praktiskt godtagbart område har dessa variationer dock inte någon större betydelse. 
Detta då mätningarna ofta inte behöver ge en exakt rättvisande bild, utan endast en ungefärlig 
uppskattning. Korrekta och tillförlitliga mätningar kan däremot i vissa sammanhang vara av 
stor betydelse. Kraven att mätningar sker på ett korrekt sätt är ibland till och med lagstadgade. 
Detta då beslut och åtgärder av avgörande betydelse grundas på utförda mätningar. 
 
Utsläppskontroll vid miljöfarlig verksamhet är ett område där mätningar är av avgörande 
betydelse. När ett tillstånd för en miljöfarlig verksamhet medges kan detta tillstånd innefatta 
utsläppsbegränsande villkor4. Dessa villkor kan t.ex. fastställa vilka mängder som 
verksamheten i fråga har tillstånd att släppa ut av olika substanser. Villkorsöverskridande 
utsläpp kan leda till åtal. 
 
Detta innebär att de mätningar som utförs i syfte att fastställa om en verksamhet följer sitt 
tillstånd är av mycket stor betydelse. Mätosäkerheten för de mätningar som utförs är dock 
något som varit ett mycket försummat område när det gäller utsläppsdata. 
Tillsynsmyndigheterna har varit ointresserade av mätosäkerhetsfrågan och Naturvårdsverket 
har under lång tid inte heller drivit frågan5. 
 
Det finns emellertid nu intresse bland de olika aktörerna till att en större fokusering på detta 
område ska komma igång. En anledning till detta är att problem uppstått med jämna 
mellanrum när åtalsanmälan gjorts mot verksamheter, där villkorsöverskridande utsläpp anses 
ha inträffat. Vad som kan tyckas vara tydliga överskridanden mynnar i många fall ut i friande 
domar. Det kan i och med detta ifrågasättas om tillvägagångssättet, som idag används för att 
begränsa utsläpp för enskilda verksamheter, uppfyller det tänkta syftet. Det är det här som 
denna uppsatsen ska behandla. 

                                                 
1 Arnér, 2002 
2 Taylor, 1997 
3 Ott, 1995 
4 Miljöbalken, 1998 
5 Tillsynsnytt, 1999 
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Syfte 
Syftet med studien är att studera hur mätosäkerhet hanteras inom det miljörättsliga området. 
Detta görs utifrån olika infallsvinklar på ett rättsfall, där just mätosäkerheten hade en 
avgörande betydelse om åtalet för villkorsöverskridande utsläpp skulle leda till en friande 
eller fällande dom. Det som uppsatsen ska leda fram till är en djupare förståelse om vilka 
problem som mätosäkerhet medför när villkorsöverskridande utsläpp ska konstateras. 
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Metodval och empiriskt material 

Fallstudie 
Utgångspunkten för all datainsamling är att det finns ett problem som behöver lösas eller en 
fråga som ska besvaras. Undersökningens syfte avgör metodvalet och metoden avgränsar vad 
som ska belysas i undersökningen6. Metoden som används i det här arbetet är fallstudie. Detta 
tillvägagångssätt används när det som ska undersökas är något specifikt t.ex. en händelse, 
skeende eller en avgränsad process. Detta avgränsade eller specifika system väljs för att det är 
viktigt eller intressant. Det speciella fokus som fallstudier kan ha, gör att denna metod är 
särskilt lämplig för praktiska problem, frågor, situationer eller svårigheter som uppstår7. 
 
Användandet av fallstudie som metod kan därmed anses väl passa in med det som ska 
behandlas i den här uppsatsen. Detta då fokuseringen ligger på en åtalspunkt i en rättegång 
samt det domstolsutslag som kom efter detta8. Här är det en specifik händelse som är av 
intresse, där svårigheter finns angående tolkande av mätresultat. 
 
Till skillnad från andra metodiska tillvägagångssätt har fallstudier inte några bestämda 
metoder för insamling eller analys av information. Det kan även förtydligas att syftet med en 
fallstudie inte är att komma fram till den ”korrekta” eller ”sanna” tolkningen, utan snarare att 
undanröja felaktiga slutsatser så att den mest övertygande tolkningen kan urskiljas9. 
 
Den kunskap som erhålls genom en fallstudie skiljer sig till viss del från annan vetenskaplig 
kunskap i olika anseenden. Kunskaper från fallstudier är mer i samklang med våra 
erfarenheter eftersom de är mer konkreta och direkta, än abstrakta och teoretiska10. 

Dokumentstudier 
En genomgång av lagar, förordningar och föreskrifter gjordes, vilket syftar till att ge en 
överblick av hur prövning och tillsyn går till vid handläggande av miljöfarlig verksamhet samt 
vilka bestämmelser som verksamhetsutövare är ålagda att leva upp till. Detta med fokusering 
på hur mätningar och dokumentation, av de osäkerheter som kan förknippas med ett 
mätvärde, ska gå till. 
 
Uppsatsen bygger till stor del på ett rättsfall, som behandlades i Norrköpings tingsrätt år 
200011. Rättegångsdokumenten från rättegången är det empiriska material som används i 
uppsatsen för att illustrera rättegångsförloppet samt de diskussioner och antaganden som 
lyftes fram. 

Intervjuer 
Intervjuer är ett vanligt, men även tillförlitligt sätt att erhålla information som annars inte vore 
möjligt12. För att erhålla den kunskap som eftersträvades genomfördes sex stycken intervjuer. 
Tillvägagångssättet för hur intervjuerna förbereddes, genomfördes och sedan tolkades utgick 

                                                 
6 Lantz,1993 
7 Merriam, 1994 
8 Norrköpings Tingsrätt, 2000 
9 Merriam, 1994 
10 Merriam, 1994 
11 Norrköpings Tingsrätt, 2000 
12 Merriam, 1994 
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till stor del från Lantz13 och Häger14. De beskriver att det finns olika tillvägagångssätt att 
genomföra intervjuer på och det förfarande som bör användas beror på de omständigheter som 
föreligger. Olika handlingssätt genererar olika typer av information, vilket är viktigt att ta 
hänsyn till när intervjuer ska genomföras. 
 
Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som erhålls genom olika former av intervjuer är att 
utgå från skillnader i struktureringsgrad. En intervju kan vara helt öppen, vilket innebär att 
intervjuaren ställer vida och öppna frågor, som den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar 
kring. Intervjun kan vidare vara helt strukturerad. Med detta menas att intervjuaren ställer i 
förväg formulerade frågor i en strikt ordning, som respondenten får svara på. Intervjuaren blir 
med andra ord som ett levande frågeformulär. Dessa båda tillvägagångssätt har sina fördelar 
men även nackdelar. Den öppna intervjuns fördelar kan sägas vara möjligheten att fånga 
respondentens uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla kvaliteter, respondenten 
definierar och avgränsar fenomenet. De helt strukturerade intervjuerna har fasta 
svarsalternativ och ger möjlighet att erhålla svar om kvantiteter15. 
 
Precis som metodvalet för undersökningen bestäms av syftet med uppsatsen, bestäms även 
intervjumetoden av syftet till att intervjuerna genomförs. Det vill säga vilken information som 
ska komma ur intervjuerna. Det finns ett tillvägagångssätt som är ett mellanting mellan det 
öppna och det strukturerade tillvägagångssättet, nämligen den halvstrukturerade 
struktureringsgraden. Det är just den halvstrukturerade intervjumetod som intervjuerna i 
denna uppsats grundas på. Denna metod utgår från delar av både den öppna och strukturerade 
intervjumetoden. 
 
Intervjuerna syftar till att framhäva de olika aktörernas perspektiv och synpunkter angående 
mätosäkerhet kopplat till prövning, tillsyn och efterlevande av tillståndsbeslut. Fem personer 
valdes ut att medverka i intervjuer utifrån deras kompetens, yrkesposition och deras 
kopplingar till rättsfallet. Dessa personer kommer från MPD (miljöprövningsdelegationen) 
vid Länsstyrelsen i Östergötland, Norrköping kommuns miljö- och hälsoskyddskontor, 
Alcontrol AB i Linköping och åklagarmyndigheten Nyköping. 
 
Eftersom flera av de intervjuade figurerar i rättsfallet och vars namn återges i 
rättegångsdokument kan deras identitet spåras.  I rättegången medverkade flera av de 
intervjuade som åklagare, vittnen och sakkunniga, vilket gör att de intervjuade därmed inte 
kan anses som helt anonyma. Intervjupersonernas namn publiceras dock inte i det här arbetet 
då det inte finns något värde av att göra detta för att uppnå syftet med uppsatsen. 
Intervjupersonerna meddelades om dessa förutsättningar utan att någon hade några 
anmärkningar kring detta. 
 
Eftersom alla intervjupersoner inte är helt anonyma finns det problem som kan kopplas till 
intervjugenomförandet. Det finns risk att uttalanden inte stämmer med vad personen i fråga 
verkligen anser, om ämnet är känsligt eller att den intervjuade är orolig för att misstolkas. Då 
intervjupersonerna är medvetna om detta kan det dock även bidra till att mer genomtänkta och 
tydliga svar erhålls och genom detta en mindre risk för feltolkande. 
 

                                                 
13 Lantz, 1993 
14 Häger, 2001 
15 Lantz,1993 
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Enligt Häger är användandet eller inte användandet av bandspelare en fråga om syftet och 
omständigheterna med intervjun16. Efter övervägande valdes att intervjuerna bandades då 
möjligheten till att genomföra intervjuerna och minimera risken att misstolka eller missa 
viktig information ansågs överväga de nackdelar med att intervjupersonerna kunde bli 
”återhållsamma” av detta17. 

Datamaterial och statistiska test 
Utsläppsdata införskaffades gällande Semper foods Kimstads (nuvarande Arla foods AB och i 
fortsättningen kallat företaget) utsläpp av biokemiskt syreförbrukande ämnen (beräknat som 
BOD-7). Datamaterialet baseras på företagets kvartalsrapporter mellan åren 1996 och 2001 
som införskaffats från Miljö- och hälsoskyddskontoret i Norrköping. Det totala antal värden i 
datamaterialet uppgår till 212, varav hälften är dygnsvärden och den andra hälften 
veckovärden. 
 
Datamaterialet analyserades på ett flertal olika sätt. Tidsserier gjordes för att få en tydlig bild 
över hur utsläppsvärdena fördelade sig under tidsperioderna 1999-2001 och 1996-2001. 
Vidare utfördes ett test för att avgöra huruvida de första sex månaderna för varje år har 
liknande utsläppsvärden som de sex sista. Efter att ha funnit att datamaterialet inte antar 
normalfördelning valdes ett icke-parametriskt (Mann-Whitney U) test för att avgöra om det 
föreligger en skillnad eller inte i datamaterialet18. 
 
Testet ger svar på vilket av två hypoteser som stämmer utifrån det använda datamaterialet: 

Ho= Det är ingen skillnad mellan utsläppsperioderna 
H1= Det är en skillnad mellan utsläppsperioderna 

 
Vilken risk, eller signifikansnivå, som kan godtas att dra fel slutsats utifrån testet var vidare 
tvungen att fastställas. Här tilläts en risk på 5% att dra fel slutsats, vid förkastande av Ho, då 
detta är det mest vedertagna värdet och ses som acceptabelt. Signifikansnivån sattes därmed 
till 5%. 
 
Utöver detta genomfördes även ett korrelationstest på det ovannämnda datamaterialet. Detta 
gjordes för att få svar på hur väl veckovärdena samvarierade med dygnsvärdena. Även här 
sattes signifikansnivån till 5%. 

                                                 
16 Häger, 2001 
17 Häger, 2001 
18 Wheater, 2000 
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Rättsfallet 
Företaget som figurerar i rättsfallet, är en s.k. regleringsanläggning, som är utrustad för 
mottagning och lagring av obehandlad mjölk och skummjölk, mjölkbehandling och utlastning 
av kärngrädde. I anläggningen sker även vidareförädling av mjölkråvara till en mängd olika 
produkter. 
 
Företaget bedöms vara en miljöfarlig verksamhet (beteckningen B i förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet), vilket innebär att det är Länsstyrelsen i Östergötland som är 
prövningsmyndighet19. Länsstyrelsens MPD beslutade 1998 om slutliga villkor för företaget. I 
dessa villkor framgår det att avloppsvatten och föroreningsmängder skall hållas så låga som 
möjligt. 
 
Vidare meddelades vilka mängder och halter som får överföras till kommunens 
avloppssystem. Dessa anges i form av både rikt- och gränsvärden och beträffar verksamhetens 
utsläpp av biokemiskt syreförbrukande ämnen (BOD-7). Riktvärdet stadgar att utsläppen 
under en vecka får som högst uppgå till en mängd av 350 kg beräknat som dygnsmedelvärde. 
Gränsvärdet medger en högsta tillåten utsläppsmängd till 480 kg per dygn. Med ett riktvärde 
avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta 
åtgärder så att villkoret hålls. Sker mer än enstaka överskridande av riktvärdet föreligger brott.  
Ett gränsvärde anger en högsta gräns som inte får överskridas. Överskrids ett gränsvärde är 
detta direkt straffsanktionerat20. 
 
Varje jämn vecka ska provtagning och flödesmätning ske under hela veckan för att uppskatta 
veckoutsläppen från verksamheten. Varje ojämn vecka genomförs provtagning och 
flödesmätningar på samma sätt som för veckomätningarna fast under en dag för att uppskatta 
dygnsutsläppen från verksamheten. Provtagningen sker flödesproportionellt där 1ml/m3 

samlas i ett kärl under tidsperioden21.  Proven skickas därefter för analys till ett laboratorium. 

Bakgrund till åtal 
Under år 1999 och 2000 visade provresultat från mätningar att utsläppen från företaget 
överskridit både rikt- och gränsvärdena för syreförbrukande utsläpp vid ett flertal tillfällen22. 
Enligt platschefen berodde detta på att fel uppstod i en viktig del av reningsanläggningen. Här 
följer de tillståndsöverskridande mängder av BOD-7 som uppmätts: 
 
Tabell 1. Företagets gränsvärdesöverskridande utsläpp av syreförbrukande ämnen 
(BOD-7) under 1999 och 2000. 
Gränsvärdesöverskridande utsläpp, BOD-7 
Utsläppsdatum Utsläppt mängd (kg) Gränsvärdesöverskridande mängd (kg) 
1999-03-01 620 140 
1999-03-16 790 310 
1999-03-31 780 300 
1999-04-15 760 280 
2000-05-11 580 100 
2000-05-26 690 210 
 

                                                 
19 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
20 Beslut om villkor, Semper foods Kimstad 
21 Kontrollprogram, Semper foods Kimstad 
22 Norrköpings Tingsrätt, 2000 
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Tabell 2. Företagets riktvärdesöverskridande utsläpp av syreförbrukande ämnen 
(BOD-7) under 1999 och 2000. 
Riktvärdesöverskridande utsläpp, BOD-7 
Utsläppsvecka  Utsläppt mängd  

(kg per dygn) 
Riktvärdesöverskridande 
mängd (kg) 

1999 vecka 6  457 107 
1999 vecka 8 557 207 
1999 vecka 10 371 21 
1999 vecka 12 600 250 
1999 vecka 14 714 364 
1999 vecka 16 457 107 
1999 vecka 20  471 121 
2000 vecka 4 357 7 
2000 vecka 12 443 93 
2000 vecka 21  371 21 
2000 vecka 22  371 21 
2000 vecka 23  371 21 
2000 vecka 24  471 121 
2000 vecka 25  357 107 
 
Efter det att kvartalsrapporterna innehållande mätresultat inkommit till tillsynsmyndigheten 
(Norrköpings miljö- och hälsoskyddskontor), ansågs det kunna fastställas att villkoren för 
rikt- och gränsvärdena för BOD-7 hade överskridits och fallet lämnades därmed till 
åtalsprövning. 
 
Vid åklagarekammaren i Nyköping inleddes förundersökning och det fanns att villkorsbrott 
kunde styrkas och beslut om åtal, angående otillåten miljöverksamhet, fattades mot 
platschefen på företaget. Enligt 29 kap 4 § 2 st. i miljöbalken gäller att den som med uppsåt 
eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats i samband med tillstånd, skall dömas för 
otillåten miljöverksamhet23. 
 

Rättegången 
Det som tas upp i det här avsnittet utgår helt från rättegångshandlingar från rättegången mot 
företagets platschef24 
 
Enligt vad som kan uttydas av dessa rättegångshandlingar hävdade varken åklagaren eller 
försvaret att de uppmätta värdena uppkommit på grund av felaktigheter i 
provtagningsförfarandet etc. Ingen anser därmed att felaktigheter skett hos de personer som 
ansvarade för provtagningen och av laboratoriet som gjorde analysen av proverna. 
Skillnaderna i uppfattning låg i hur stor tilliten kan vara till mätningar utifrån de metoder och 
tillvägagångssätt som företagets villkor och kontrollprogram föreskriver. 
 
Vid tidigare förhör hade platschefen uppgett att under den tidsperiod som åtalet grundar sig 
på, var leveranserna av mjölk stora. Vidare förklarade han att de uppmätta mätvärdena 
berodde på driftstörningar i företagets reningsanläggning. 
 
Under rättegången hävdade försvaret att en mätosäkerhet om +/- 40 % relativ 
standardavvikelse måste beaktas för alla mätresultat som erhållits utifrån det tillvägagångssätt 
som användes för provtagning och analys. Detta skulle därmed innebära att varje mätvärde 
                                                 
23 29 kap, Miljöbalken 
24 Norrköpings Tingsrätt, 2000 
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som redovisats lika väl kan vara 40% högre eller lägre än vad som angetts. Följden av detta 
skulle därmed bli att endast överskridande av riktvärdena under veckorna 12 och 14 med 10 
respektive 78 kilo skulle kunna styrkas. Det skulle i så fall röra sig om enskilda 
överskridande, vilket inte är åtalbart för riktvärdesöverskridande, eller som ett ringa brott 
vilket inte döms till ansvar enligt balken. För övrigt anser försvaret att platschefen saknat 
uppsåt och inte heller gjort sig skyldig till oaktsamhet beträffande överskridandena. 
 
Försvaret menade vidare att det inte endast är mätosäkerhet vid själva analysen som spelar en 
roll. Felkällorna beskrivs som många och måste även beaktas för provtagning och 
flödesmätning. Vidare ifrågasattes det om utrustningen för koncentrationsprovtagningen var 
placerad och sköttes på ett ändamålsenligt sätt, så att representativa värden erhållits. 
Mätvärdet från flödesmätaren ansågs också vara behäftad med mätosäkerhet. En uppskattning 
av försvaret var att den totala mätosäkerheten kunde uppgå till +/- 40 % relativ 
standardavvikelse. 
 
En sakkunnig från Norrköping Miljö & Energi, som driver Skärblacka reningsverk, förklarade 
som vittne att på hennes laboratorium beräknades mätosäkerheten till +/- 5% relativ 
standardavvikelse, men att det pågick diskussioner om att höja laboratoriernas antagna 
mätosäkerhet. En annan sakkunnig, denna från laboratoriet Alcontrol AB, angav i sitt 
utlåtande i anslutning till målet att en mätosäkerhet om 40 % relativ standardavvikelse kan 
föreligga för hela processen från provtagning, flödesmätning tills ett mätvärde för BOD-7 
erhålls. 
 
Denna uppfattning delade dock inte åklagaren. Han ansåg att sannolikheten att samtliga 20 
mätvärden skulle ha varit för höga på grund av mätosäkerhet var så liten som 0,520, vilket 
motsvarar en möjlighet på 1 048 576 olika fall. Detta grundar han på ett enkelt statistiskt 
tankesätt. De 20 värdena som åtalet var baserat på kan antingen vara upp till 40% för höga 
eller för låga på grund av mätosäkerhet. En möjlighet på 1 048 576 olika fall är alltså att inget 
av de uppmätta värdena verkligen är, eller är högre än, vad mätvärdet visar. 
 
Vad som är anmärkningsvärt i den här rättegången är att ingen av parterna någon gång under 
rättegången visat på hur stor mätosäkerheten verkligen kan anses vara. Inga beräkningar eller 
liknande tycks ha utförts. Det närmaste är försvarets beskrivning där de radar upp ett antal 
osäkerhetsfaktorer, men det ges inga värden på hur stora dessa kan vara eller om de verkligen 
förekommer i det här fallet. De menar endast att det är faktorer som måste beaktas. Åklagaren 
visar heller inte upp beräkningar på hur stor mätosäkerheten kan vara. Han fokuserar istället 
på hur stor sannolikheten är, om +/- 40 % mätosäkerhet används, att inga av värdena skulle 
överskrida villkorsgränserna. 
 

Domslutet 
Tingsrätten bedömer att åtalet mot platschefen angående överskridande av gräns- och 
riktvärden inte kan styrkas i tillräcklig omfattning att det kan leda till att han döms för 
otillåten miljöverksamhet. Att en +/- 40 % relativ standardavvikelse inte skulle användas 
ansåg domstolen inte vara fastställt. Det framhävs vidare att mätosäkerhetens uppskattning till 
+/- 40 % relativ standardavvikelse även styrks av den sakkunniga från Alcontrol AB. Även 
den sakkunniga från Norrköping Miljö & Energi hade ju bekräftat att det pågår förändringar, 
vilket sannolikt skulle leda till att den tillämpade säkerhetsmarginalen kommer att öka 
betydligt. 
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Det som sedan behandlas är sannolikheten att alla 20 uppmätta utsläppsvärdena som åtalet 
grundar sig på, är för höga på grund av mätosäkerhet. Slutsatsen av detta blir att mätningarna 
inte är en sådan homogen grupp att de överskridande värdena kan anses utesluta att en 40%:ig 
mätosäkerhet föreligger. Detta grundas på att det under den period, 1999 och 2000, då för 
höga mätvärden observerats, även förekommit mätningar som inte har överskridit rikt- eller 
gränsvärdena. Det är helt enkelt inte möjligt att räkna bort alla de värden som varit under rikt- 
och gränsvärdena och endast behålla de överskridande. 
 
I och med tingsrättens bedömning att en mätosäkerhet om 40 % relativ standardavvikelse 
föreligger kan endast två av de uppmätta värdena bedömas ha överskridit riktvärdet på 350 
kg. Dessa anses vara så tillfälliga att behovet av att vidta åtgärder inte är av sådan art att 
platschefen ansågs kunna dömas för otillåten miljöverksamhet. Åtalet ogillades. 
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Kunskapen och synen på mätosäkerhet 
Det är tydligt utifrån rättegången att det inte finns någon enhetlig syn angående vilket sätt 
mätosäkerhet ska beaktas vid mätningar för tillståndspliktig verksamhet. Då 
rättegångshandlingarna inte återspeglar de olika parternas åsikter och synpunkter angående 
ämnet är det dock inte möjligt att endast utifrån detta dra några större slutsatser. Det krävs en 
djupare inblick i hur berörda instanser anser att mätosäkerhet beaktas, eller borde beaktas. 
Detta är inte endast något som berör åklagare och försvar i en rättsprocess utan även 
prövningsmyndigheten som ansvarar för formulerandet av villkor, myndigheten som har 
tillsyn över verksamheten och laboratoriet som till stor del ansvarar för analysen av de tagna 
proverna. 
 
Diskussionerna om möjliga osäkerhetsfaktorer och hur dessa kunde påverka storleken på den 
totala mätosäkerheten var som sagt omfattande under rättegången. Tillsynsmyndighetens 
handläggare för företaget medverkade i rättegången som vittne. Hon beskriver att problemet 
med mätosäkerhet är att ”när det väl kommer till rättslig prövning så kan väldigt hög 
mätosäkerhet åberopas”. Det var ju inte tanken när man satte villkoret”. 
 
Vad ligger då till grund för fastställandet av ett villkor med avseende på utsläppsbegränsande 
rikt- och gränsvärden och hur beaktas mätosäkerhet? Är det tänkt utifrån upprättandet av ett 
villkor att mätosäkerhet ska kunna medföra stora osäkerheter angående hur stora utsläppen 
verkligen varit? Den intervjuade personen från miljöprövningsdelegation (MPD) förklarar att 
det som ligger till grund för vilka rikt- och gränsvärden som fastställs, till stor del utgår från 
en rimlighetsbedömning utifrån BAT (bästa möjliga teknik) och recipientanpassning. 
Tillståndsprövningen är individuell för varje verksamhet, men när det kommer till bästa 
möjliga teknik, så är det branschskälighet man utgår från. Alltså vad som är den bästa teknik 
som finns tillgänglig inom respektive bransch. På frågan om det tas någon särskild hänsyn till 
den mätosäkerhet som kan medfölja mätningar svarade representanten för MPD ”Nej, inte när 
det gäller nivåerna. Om vi hamnar i en situation där vi måste sätta ett villkor för t.ex. BOD-7 
så tar vi inte hänsyn till mätosäkerhet”. 
 
Detta innebär att de uppsatta rikt- och gränsvärden är strikt satta till ett visst värde utan 
hänsyn till möjligheterna att påvisa att utförda mätningar överskrider/inte överskrider detta 
värde. Detta innebär att det är upp till utformandet av hur provtagningar och utvärderingen av 
dessa ska ske för att avgöra om ett villkor överskridits eller inte. Han anser vidare att ”vi på 
MPD har sagt att vi inte tycker att man i de här tillståndsärendena i detalj ska reglera hur det 
här ska mätas, utan det blir en fråga för tillsynsmyndigheten och företaget. Om man hamnar i 
situationer med stora felmarginaler så får man ställa tuffare krav från tillsynsmyndigheten, 
att mäta oftare så att man får ett så pass stort material”. 
 
Intervjupersonen från tillsynsmyndigheten menar däremot att det mer är en fråga för 
prövningsmyndigheten att utreda hur villkoren ska kunna bli mer tydliga, så att tillsynen av 
villkoren ska kunna göras enklare. På frågan om hon ansåg att det behövs en utredning kring 
mätosäkerhet svarade hon ”ja, det skulle utredas så att tillståndsmyndigheterna vet hur de ska 
skriva villkoren tydligare. Annars sitter vi  i samma situation igen och det känns inte bra.” 
 
Det finns alltså skilda åsikter om vilka som har ansvaret för att tydliga riktlinjer finns 
angående mätosäkerhet. Den intervjuade från tillsynsmyndigheten anser att villkoren måste 
bli tydligare medan den intervjuade från MPD anser att tillsynsmyndigheten har ansvaret och 
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att de ska se till att verksamhetsutövaren gör tillräckligt för att förvissa sig om att ett villkor 
efterlevs. 
 
Det som kan fastställas är att det inte finns en klar uppfattning i det här fallet om det är 
tillsyns- eller prövningsmyndigheten som ska ansvara för att mätosäkerheten beaktas. 
Mätosäkerhet måste dock på ett eller annat sätt hanteras då säkra beslutsunderlag krävs för att 
avgöra vilken kvalité de uppskattade värdena har. Frågan är då hur man ser på mätosäkerhet 
hos prövningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter, laboratorier samt åklagare. 
 
Synen på mätosäkerhet verkar skilja sig mellan de intervjuade. Det kan dock slås fast att alla 
intervjuade anser att det finns mätosäkerhet som kan kopplas till värden från 
utsläppsparametrar på ett eller annat sätt. Sedan skiljer sig åsikterna åt. Skillnaderna i 
uppfattning angående mätosäkerhet gäller inte endast hur stor denna kan vara, utan även vad 
som ska räknas in i mätosäkerhetens storlek. Uppfattningarna sträcker sig allt från att 
mätosäkerheten för vissa delar är stor, till att den inte finns alls eller kan ses som försumbar. 
 
Det framgick redan under rättegången att åklagaren hade en annan åsikt än försvaret angående 
detta. Under intervjun förklarar åklagaren att det enligt honom inte föreligger en mätosäkerhet 
på 40% i det här fallet. På frågan om varför åtalet inte ledde till en fällande dom svarade han 
att ”jag är ganska säker på att det berodde på att Tingsrätten accepterade försvarets 
invändning angående mätosäkerheten, istället så som jag skulle kunna acceptera en 
mätosäkerhet på 20%”. Här framgår det alltså att åklagaren anser att det, i det här fallet, kan 
accepteras en mätosäkerhet på 20% men inte så hög som 40%. Han anser att ”domstolen inte 
skulle ha accepterat en så hög mätosäkerhet. För det andra, om man nu anser att det 
föreligger en hög mätosäkerhet så måste det ju vara så att det slår åt båda hållen.” 
 
Åklagaren menar vidare att det är en omöjlighet att få reda på en exakt mätosäkerhet. Han 
anser att laboratorierna kan uppskatta mätosäkerheten för deras del av processen, men att 
kunna få fram en mätosäkerhet för hela processen (från provtagning till erhållet 
utsläppsvärde) är inte möjligt. ”Om det vid förhör eller på annat sätt under förundersökning 
kommer fram uppgifter som tyder på att det här provet är taget på ett felaktigt sätt och därför 
är behäftat med större mätosäkerhet än det som laboratoriet har angett, då är det klart att jag 
måste ta med det i bedömningen också när jag beslutar om jag ska väcka åtal eller inte. Om 
vilken bärighet den här invändningen har och vilken betydelse det har om 
verksamhetsutövaren har varit oaktsam vid provtagningen istället då och vilken betydelse det 
kan tänkas ha”. 
 
Åklagarens uttalande tyder på att han anser att det endast är laboratoriets mätosäkerhet som 
borde beaktas i dessa ärenden. Det som kan medföra att större osäkerheter kan accepteras är 
om det framkommer att fel gjorts vid provtagning vilket kan leda till felaktiga värden. De 
andra intervjuade verkade däremot påtala betydelsen av mätosäkerhet även vid provtagning 
och flödesmätning. Den intervjuade från MPD menade att ”det är klart att det finns felkällor i 
allt från provtagning, provhantering, analys och det är klart att summerar man det här så….” 
 
Den sakkunniga från Norrköping Miljö & Energi uppgav i samband med rättegången att det 
vid hennes laboratorium beräknades mätosäkerheten till runt +/- 5%. Åklagaren menar att han 
skulle kunna godta en mätosäkerhet på +/- 20 %, medan försvaret tillsammans med personen 
vid Alcontrol menar på att mätosäkerheten måste anses kunna vara +/-40 %. Det blir lätt 
svåröverblickat vilket intervjupersonen från tillsynsmyndigheten erfarit. ”Det finns en vis 
mätosäkerhet, men man har tidigare kanske mest tänkt på vad laboratoriet har angivit, att de 
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har 5-10 %. Enligt standarden så beskrivs det att det kan vara upp till 20% mätosäkerhet, 
beroende på vad det är för parameter som mäts. Då kan ju inte laboratoriet gå ut och säga 
att de har bara en viss mätosäkerhet och sedan erbjuda sina tjänster, men så har det ju varit. 
Sen när man kommer till slutänden så stämmer inte det heller riktigt för då har man rätt att 
utnyttja den där mätosäkerheten på 40%”. 
 
Det stämmer att många standarder som mätningar sker efter har en uppskattning på 
mätosäkerheten för metoden. Hur ett laboratorium egentligen går tillväga för att uppskatta den 
mätosäkerhet som finns vid analys är intressant i det här sammanhanget. Är det mätmetodens 
mätosäkerhet som används vid uppskattandet av mätosäkerhet vid den kemiska analysen? Den 
ena intervjupersonen från Alcontrol menar ”nej, den kunde man använda sig av förr…”. ”Sen 
kom det nya sättet, en utvidgad mätosäkerhet där man tog med alla felkällor, inte bara själva 
analysen utan hela processen. 
 
Det har med dessa intervjuer framkommit att synpunkterna kring mätosäkerhet skiljer sig 
mycket och att kunskapen inom området till viss del är bristfällig. Detta kan kopplas till en 
rapport från brottsförebyggande rådet. År 2002 publicerade brottsförebyggande rådet en 
rapport med det övergripande syftet att undersöka miljöstraffrättens möjligheter att fungera 
som styrmedel för miljöfarliga verksamheter25. Det empiriska materialet som rapporten till 
viss del grundades på var en enkätundersökning som genomfördes under 1999, samt två 
enkätundersökningar från Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen som redovisades i en rapport 
från Riksåklagaren 199826. 
 
I en av enkätundersökningarna där polis, åklagare, kommuner och länsstyrelser fick bedöma 
de egna och de andra myndigheternas kompetens (på en skala 1-5, där 1 är låg kompetens och 
5 hög) avseende miljölagstiftning, framkom det intressanta svar. Samtliga myndigheter var 
överens om att länsstyrelserna och kommunerna hade högst kompetens inom området (med 
medelvärde på 4,2 respektive 3,6). Åklagarmyndighetens kompetens kom på tredje plats (3,0), 
medan polisens och domstolarnas ansågs ha sämst kompetens (med värden på 2,3 respektive 
2,4). 
 
Vidare fick myndigheterna möjlighet att rangordna de fyra svagaste länkarna i fråga om 
möjligheten att lagföra miljöbrott. Här framkom det att de flesta som svarat ansåg åklagarnas 
benägenhet att väcka åtal och deras kunskap om miljölagstiftningen respektive polisens 
benägenhet och kunskap att utreda miljöbrott vara de fyra svagaste länkarna. Dessutom kom 
det i enkätundersökningen fram att det bland åklagarna ansågs att osäkra/komplicerade mät- 
och analysmetoder, brist på praxis, behov av specialkompetens samt kompetensproblem 
avseende lagstiftning är problem vid utredning av miljöbrott. 

                                                 
25 Du Rées, 2002 
26 Riksåklagaren, 1998 
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Råd och bestämmelser 
Det har tidigare här framkommit att mätosäkerhet är ett komplicerat område, inte minst när 
det tas upp i en rättegång. Det är därför intressant vilka råd och bestämmelser som finns 
gällande mätningar och mätosäkerhet. Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande 
bestämmelser medan råd och anvisningar är rekommenderande och därmed inte tvingande. 

Bestämmelser 
I Sverige är samhällsordningen sådan att det är riksdagen som är den lagstiftande instansen. 
Ibland vill regeringen förtydliga eller komplettera de lagar som upprättats och ger därför ut 
förordningar med ett mer precist innehåll. De statliga myndigheterna som är underställda 
regeringen har också rätt att ge ut bestämmelser27. De miljökrav som ställs på verksamheter 
och de myndigheter som ansvarar för prövning och tillsyn för dessa, finns presenterade i 
bestämmelser, som ska följas i den utsträckning som krävs. Det är därmed intressant att se 
vilka bestämmelser som finns vad gäller utsläppskontroll, mätningar, tillsyn m.m. som kan 
relateras till mätningar och mätosäkerhet. 
 
I 2:a kapitlet, miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna28. Dessa har den 
grundläggande innebörden att det är en skyldighet för den som bedriver eller avser bedriva en 
verksamhet, att ha den kunskap och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra eller 
motverka olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön. Bevisbörderegeln är en av 
dessa hänsynsregler. Innebörden med denna regel är, att det är upp till verksamhetsutövaren 
att genom utredningar m.m. visa att verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart 
sätt. 
 
Bevisbörderegeln gäller dock inte i brottmål eller ärenden om ersättning eller skadestånd 
enligt miljöbalken. Vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet är det däremot möjligt 
för ansvariga myndigheter att kräva av verksamhetsutövaren i fråga, att på ett grundläggande 
sätt utreda med vilken tillförlitlighet de kan förvissa sig om att efterleva de villkor som de är 
ålagda att följa29. Skulle det då framkomma att osäkerheterna till utförda mätningar inte är 
tillräckligt definierade, kan åtgärder krävas eller att helt enkelt tillstånd vägras för 
verksamheten. Tvingas verksamhetsutövaren själv uppskatta mätningarnas tillförlitlighet 
skulle det därmed bli svårt att i en rättegång hävda att provtagningarna systematiskt är tagna 
vid fel plats eller att ingen egentligen vet vilken mätosäkerhet som omgärdar resultaten. 
 
Naturvårdsverket har också i en föreskrift framställt krav på hur mätningar och provtagningar 
ska gå till för vissa verksamheter30. Föreskriften riktar sig till ett antal olika verksamheter bl.a. 
miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 9 kap. 6§ 
miljöbalken. 
 
I föreskriften förklaras det att verksamhetsutövaren skall utföra mätningar och provtagningar i 
den utsträckning som krävs för att kontrollera efterlevnaden av villkor och gränser, som 
innefattas i tillstånd eller domar. Det beskrivs vidare att mätmetoder, mätutrustning samt 
provtagningsutrustning skall vara utformade så att de fullgör sitt syfte angående det som 
beskrevs ovan. 

                                                 
27 WSP, 2002  
28 Miljöbalken, 1998 
29 Rubensson, 1999 
30 Naturvårdsverket föreskrift 2000:15 
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Detta innebär alltså att tillvägagångssättet samt utrustning för provtagning, ska vara 
utformade så att verksamhetsutövaren kan förvissa sig om att inga villkor överskrids. 
Innebörden av detta kan anses medföra att det är omöjligt för en verksamhetsutövare att på 
något sätt anse sig kunna skydda sig bakom det faktum att provtagningsplatsen är felplacerad. 
Detta då verksamhetsutövaren i så fall skulle erkänna att de inte lyckats med att kontrollera 
efterlevnaden av villkoret i och med att genomförandet av provtagningen inte varit korrekt. 
Vidare är det inte möjligt att hävda att den mätutrustning som används kan vara 
felkonstruerad eller dåligt underhållen, eftersom det är föreskrivet att den ska vara det. 
 
Det finns ytterligare delar i föreskriften som är av stor betydelse vad gäller mätningar och 
mätosäkerhet. I 5§ står det att verksamhetsutövaren skall dokumentera: 
a, syftet med mätningarna 
b, mätresultaten 
c, de tekniska egenskaperna hos mätanordningar, provtagningsutrustning, givare och andra 
liknande tekniska anordningar för mätning och provtagning som används enligt 3 § 
d, de tekniska förhållanden som omger mätningarna 
e, de metoder för mätning, provtagning och analys och 
f, tid och plats för mätningarna 
 
Det som är av störst betydelse i det här sammanhanget är punkt c och d, men även punkt e till 
viss del. Verksamhetsutövaren skall dokumentera tekniska egenskaper för den 
provtagningsutrustning m.m. som används för att erhålla värden. Det betyder att alla 
osäkerheter som kan kopplas till mätutrustning vid flödes- eller koncentrationsprovtagning är 
verksamhetsutövarens skyldighet att veta om och dokumentera. De tekniska förhållanden som 
omger mätningarna kan direkt anses innebära de omständigheter som gör att mätresultaten 
inte blir exakta, alltså mätosäkerheten. 
 
Det finns därmed en föreskrift som på ett tydligt sätt beskriver verksamhetsutövarens 
skyldigheter inom området. Det är med andra ord så att tillsynsmyndigheten eller åklagaren 
inte ska behöva gissa eller uppskatta vilka osäkerheter som mätningar omgärdas av, utan att 
det är en skyldighet för verksamhetsutövaren att redan veta om och dokumentera detta. Det 
ska alltså inte behöva vara så att försvaret i en rättegång på ett otydligt sätt ska kunna peka på 
att stora osäkerheter kan finnas kring ett värde. Det är deras skyldighet att på ett tydligt sätt 
beskriva vilken tillit man har till det tillvägagångssätt som verksamheten  använder sig av för 
att uppskatta utsläppen. 
 
Även förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll ställer krav på 
verksamhetsutövaren31. Här framgår det att verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt 
ska undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. 
Resultatet av dessa undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Frågan är om det 
kan anses att en verksamhet lever upp till denna förordnings bestämmelser i fall de inte på 
något sätt kan uppskatta sina utsläpp på ett tillförlitligt sätt. I rättegången var fallet av sådan 
art, eftersom osäkerheterna kring mätningarna inte var utredda, utan endast ett antagande om 
storleken på mätosäkerheten gjordes. 
 
Krav på hur mätosäkerhet ska behandlas omfattar även upprättandet av tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet. Som det beskrivits i intervjuavsnittet ansåg den intervjuade från MPD 

                                                 
31 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
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att det är en tillsynsfråga beträffande hur mätosäkerhet ska behandlas, medan 
tillsynsmyndighetens representant ansåg att det är vid villkorsskrivningen som det är viktigt 
att klarhet angående detta ska erhållas. 
 
Kompletterande lagtext, som är av särskilt intresse för denna studie, har kommit inom 
området för prövning av miljöfarlig verksamhet. I miljöbalkens 19 kap. 5 § beskrivs det att 
särskild prövning ska ske för miljöfarlig verksamhet32. I ärenden som prövas av länsstyrelser 
eller kommunala nämnder skall bland annat bestämmelserna i 22 kap. 25 §, första stycket 
punkt 1-3 och 5-11, tillämpas. Här framgår det att ”en dom som innebär att tillstånd lämnas 
till en verksamhet skall i förekommande fall innehålla bestämmelser om tillsyn, besiktning och 
kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod”. 
 
Det beskrivs att mätmetod, mätfrekvens samt utvärderingsmetod ska på något sätt behandlas i 
en tillståndsdom. De två stora oklarheterna i denna text kan tyckas vara ”förekommande fall” 
och ”utvärderingsmetod”. Intervjupersonen från MPD menade att förekommande fall innebär 
att denna text ska appliceras i de fall som det kan anses som skäligt. Hans uppfattning var att 
”står det förekommande fall så är det inget krav att det ska ske i varje ärende”. 
 
Lagtexten ”såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod” i tredje punkten är ett tillägg som kom med regeringens proposition som 
trädde ikraft 1 juli, 2002. Syftet med preciseringarna beskrivs vara att det inte skall råda 
någon tvekan om att IPPC-direktivet implementerats på ett korrekt sätt33. Lagen ska alltså 
appliceras på alla de verksamheter som omfattas av direktivet. Det beskrivs att ”Tillståndet 
skall innehålla lämpliga krav för utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens 
och utvärderingsmetod samt omfatta en skyldighet att till den behöriga myndigheten lämna de 
uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera att villkoren i tillståndet iakttas”. 
 
Intervjupersonen från MPD ansåg att det inte är en bra lösning att i en tillståndshandling 
beskriva i detalj hur provtagning bör ske, hur ofta prover ska tas eller hur utvärdering av 
erhållna värden bör ske. Detta då problem skulle uppstå så fort en ny mätmetod visar sig vara 
bättre än den i tillståndet angivna eller om nya utvärderingsmetoder implementeras. Om detta 
tillämpades skulle införandet av nya effektivare mätmetoder m.m. kompliceras, eftersom varje 
gång en ändring i förfarandet skulle genomföras fordras en ny tillståndsgivning. 
 
MPD har löst detta problem genom att skjuta ärendet vidare till tillsynsmyndigheten. Då detta 
gjorts räknas det som en fortsättning på tillståndsprocessen och inte en del av tillsynen. Att 
det här inte fungerar som det är tänkt ur lagteknisk mening är tydligt i detta fall. Rättgången är 
ett tydligt exempel på detta. 
 
Frågan är vad som exakt menas med utvärderingsmetod så som det står i lagtexten. Enligt 
Naturvårdsverket ska detta tydas som den utvärderingsmetod som används för att besluta om 
mätvärdena kan anses visa på överträdelse av ett villkor. Alltså då mätosäkerhet samt andra 
faktorer sätts i relation till uppmätt värde för att få en uppskattning angående vilken säkerhet 
detta värde kan vara förknippat med. Det är alltså inte på vilket sätt man räknar fram 
siffervärdet på utsläppet rent matematiskt34. 
 
                                                 
32 Miljöbalken, 1998 
33 Regeringens proposition 2001/02:65  
34 Sörngård, 2003 
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Det är alltså prövningsmyndigheten som ska ta ställning till hur utvärderingsmetoden ska gå 
till. De fall där utvärderingsmetod inte behandlas och där mätmetod och mätfrekvens inte 
innefattas i ett tillstånd kan därmed ses som att lagen inte till fullo följs i detta hänseende. 
Denna analys av lagar och förordningar visar att problemet med mätosäkerhet vid tillsyn 
skulle kunna lösas om lagstiftningen följdes. 

Råd och anvisningar 
En av Naturvårdsverkets centrala uppgifter är att stödja verksamhetsutövare, tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna att följa miljöbalken. I och med detta ger Naturvårdsverket ut 
handböcker, som är samlade dokument om det regelverk som gäller inom olika områden, samt 
allmänna råd som är Naturvårdsverkets tolkning av föreskrifterna i miljöbalken35. 
 
Att mätningar inte är ett eftertraktat sätt att kontrollera om en verksamhet följer ett tillstånd 
och de villkor som medföljer går att återfinna i en av Naturvårdsverkets handböcker36. Här 
beskrivs det att ”mätningar är i sig själva sällan helt fulländade och utgör många gånger 
enbart en del av den kontroll som behöver ske, för att förvissa sig att ett visst krav efterlevs”. 
Det framhävs att verksamhetsutövaren så långt som möjligt ska försöka minska behovet av 
mätningar genom att prioritera andra kontrollmetoder och åtgärder. Om beräkningar eller 
andra typer av uppskattningar av utsläpp är möjliga och ger lika eller bättre kvalité, bör 
verksamhetsutövaren hellre använda det tillvägagångssättet. Detta då kontinuerliga mätningar 
inte bara är komplicerade utan även kostsamma. 
 
I Naturvårdsverkets handbok 2001:4 ges förslag på inte bara hur tillvägagångssättet för 
tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren kan upprättas angående mätmetodval och 
provtagning utan det ges även förslag på hur man kan gå tillväga vid planering av uppföljning 
och utvärdering37. Begreppen varför, vad, vilka och hur är här centrala: 

• Varför ska utvärdering och uppföljning ske? 
• Vad ska följas upp och utvärderas? 
• Vilka är berörda och intresserade? 
• Hur ska uppföljning och utvärdering ske? 

 
Det beskrivs att den operativa tillsynsmyndigheten bör involveras redan i inledningsskedet av 
denna process. Detta för att möjliggöra att en utvärdering och uppföljning ska kunna 
genomföras på ett framgångsrikt sätt. 
 
Ett framhävande av dessa frågor, kan till stor del utgöra grunderna för att erhålla 
utvärderingsverktyg som är tillräckligt användbara för att möjliggöra de tydliga och enkla 
svar som krävs. Detta för att kunna dra slutsatser i fall överskridande av begränsningsvärden 
verkligen har förekommit. Det är inte lätt för en åklagare att säkerställa överutsläpp om inte 
ens tillsynsmyndigheten anser sig säker när det gäller mätosäkerhet. Om de frågor som 
framgår i handboken skulle besvaras på ett tydligt sätt skulle möjligheterna att få tydliga svar 
på utsläppsstorleken vara avsevärt större. Det kan utifrån vad som framkommit anses att det i 
dagsläget inte görs i alla fall. 
 

                                                 
35 Naturvårdsverkets hemsida, 2003 
36 Naturvårdsverket, handbok 2001:3 
37 Naturvårdsverket, handbok 2001:4 
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Miljösanktionsavgifter är en nyhet som kom i och med att miljöbalken trädde i kraft 1 januari, 
1999. Tanken med miljösanktionsavgifter är att en avgift ska tas ut av verksamhetsutövare 
som överträder särskilt angivna miljöregler38. 
 
I en av sina rapporter angående miljösanktionsavgifter presenterade Naturvårdsverket sitt 
ställningstagande beträffande överträdelser lämpade för miljösanktionsavgifter. 
Naturvårdsverkets uppfattning här var att villkorsöverträdelser inte skulle omfattas av 
miljösanktionsavgift. Detta bottnade delvis i att det vid överträdelser av utsläppsvillkor 
tillkommer ett flertal tekniska frågor om provtagning, flödesmätning och analys, alla 
behäftade med en viss mätosäkerhet, vilket komplicerar frågan39. 
 
Detta ledde i sin tur till att Naturvårdsverket under 1998 lämnade in förslag till regeringen 
angående tariffer som skulle kunna tillämpas i fall som innefattar villkorsöverträdelser i form 
av överskridande utsläpp. Det betonades att inga eftergifter får göras angående beviskravet i 
fall av misstänkta överträdelser utan att det är upp till tillsynsmyndigheten att på ett objektivt 
sätt styrka och dokumentera att överträdelse verkligen har ägt rum. Detta gäller särskilt då 
misstankar om överträdelse av villkor baseras på provtagningar, analyser och mätningar40. 
 
Då överträdelser av villkor utgår från erhållna mätvärden måste en mätosäkerhet tas med i 
bedömningen om villkoret i fråga verkligen har överskridits, anses det i rapporten. Vidare 
beskrivs det att mätosäkerhet i utsläppsanalyser vanligen ligger inom ett område av 5-20% 
och vid komplicerade analyser runt 30%. Samma osäkerhetsområde kan även föreligga vid 
provtagningssteget. Eftersom det vanliga tillvägagångssättet att bedöma om ett överutsläpp 
föreligger är genom att kombinera osäkerheterna inte endast av dessa steg utan även 
flödesmätning, anses den totala mätosäkerheten kunna ligga inom ett område om 50-100%. 
 
Hur stor den totala mätosäkerheten är anses även bero på hur provtagningen genomförs. 
Skillnad ligger i under vilken tidsperiod och vilken provtagningsfrekvens som det 
utsläppsbeskrivande värdet basers på. Högsta mätosäkerhet anses förekomma för villkor som 
baseras på liten provtagningsfrekvens som t.ex. dygnsprover. I jämförelse med dessa anses 
dock villkorskonstruktioner för vecko-, månads-, årsmedelvärden som innefattar mer 
omfattande provtagning kunna minska osäkerheten betydligt. 

                                                 
38 Naturvårdsverket, rapport 4940 
39 Naturvårdsverket, rapport 4791 
40 Naturvårdsverket, rapport 4940 
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Information från datamaterial 
Att gå igenom och utvärdera datamaterial för utsläpp kan ge en hel del information angående 
misstänkta överutsläpp och kvalitén på utförda mätningar. Det går att få ut mycket mer 
information av utsläppsdata än att endast se om de enskilda utsläppsvärdena håller sig inom 
uppsatta villkorsgränser. Ett sätt att få fram en väl beskrivande bild av mätningars värden är 
att göra tidsserier över utsläppen. Anledningen till att göra detta är just att en helt annan bild 
möjliggörs än vad som fås av de enskilda mätvärdena. Det blir lättare att bedöma och bilda sig 
en uppfattning kring dels om mätvärdena nivå, men även hur de förhåller sig till varandra. 
Detta gjordes på det datamaterial som fanns tillgängligt från företaget som figurerar i 
rättsfallet. Både de mätvärden som åtalet grundar sig på samt de mätvärden som låg under 
rikt- och gränsvärdena innefattades. I de följande figurerna 1 och 2 visas hur stora utsläppen 
uppskattningsvis var under perioden 1999-2001 för verksamheten. 
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Figur 1. Tidsserie av dygnsvärden på BOD-7 för företaget, perioden 1999-2001. Gränsvärdet 
på 480 kg/dygn är markerad som en linje genom figuren. 
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Figur 2. Tidsserie av veckovärden på BOD-7 för företaget, perioden 1999-2001. Riktvärdet på 
350 kg/dygn är markerad som en linje genom figuren. 
 
Det finns en hel del information möjlig att uttyda ur figurerna 1 och 2. I figur 1 med 
dygnsvärden kan det slås fast att de höga värdena inte är enstaka. Under första halvåret för 
både 1999 och 2000 kan ett antal mätvärden som är höga antydas. Samma förhållanden gäller 
för veckomedelvärdena i figur 2. Det är inte något enstaka mätvärde som är för högt utan ett 
flertal, även om alla inte är över villkorsgränserna. Det kan vidare konstateras att det är under 
samma tidsperioder under åren 1999-2001 som mätningarna för dygnsutsläppen och 
veckomedelvärdena visar på höga värden. Utsläppen för rikt- och gränsvärdena kan därmed 
ses som grupperade. 
 
Detta är följaktligen de utsläppsdata som åtalet mot företagets platschef grundade sig på. Det 
kan dock anses att datamaterialet inte är tillräckligt stort för att konstatera att de antydningar 
till sambandet som beskrivits ovan verkligen existerar. För att få en tydligare bild av 
fördelningen av utsläppen under en längre tidsperiod har ett större datamaterial över 
verksamhetens utsläpp sammanställts. Utsläppsstatistiken från 1996, 1997 och 1998 
kopplades samman med det som redovisats ovan så att ett sammanhängande datamaterial 
mellan 1996 och 2001 utvanns. 
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Figur 3. Tidsserie av vecko- och dygnsvärden på BOD-7 för företaget, perioden 1996-2001. 
Riktvärdet 350 kg/dygn respektive gränsvärdet på 480 kg/dygn är markerade som linjer 
genom figuren. Den streckade linjen visar dygnsvärdena medan den heldragna visar 
veckovärdena. 
 
Låt oss gå tillbaka till påståendet att mätosäkerhet är anledningen till att mätningarna blivit så 
höga som de är. Om det skulle vara på det sättet att det endast är på grund av mätosäkerhet 
som utsläppsvärdena blivit så höga, kan det tyckas vara ett märkligt sammanträffande att det 
händer samma perioder för dygnsmätningarna som för veckomätningarna. Under de 
tidsperioder som dygnsutsläppsvärdena ökade skedde samma sak hos veckoutsläppsvärdena. 
Det ska återigen påpekas att mätningarna inte sker samtidigt för dygns- och veckoutsläppen. 
Veckosamlingsproverna tas för en vecka. Veckan efter tas ett dygnsprov, veckan efter 
genomförs veckoprov igen osv. Proverna är alltså inte tagna under samma tidpunkt vilket gör 
att sambandet kan ses som starkt. 
 
Det här tyder således inte på att det är någon slumpmässig mätosäkerhet som gör att utsläppen 
överskred rikt- och gränsvärdena under tidsperioden, vilket försvaret i rättegången hävdade 
med stöd från sakkunnig. Detta då oberoende värden visar på samma tendens. Det verkar som 
om det finns en seriell korrelation i datamaterialet. För att få svar på om det faktiskt finns en 
samvariation mellan i tiden näraliggande observationer genomfördes an analys av 
autokorrelationen. 
 
Utifrån denna analys kan det fastställas att en seriell korrelation finns. Observationer med en 
veckas mellanrum uppvisar en signifikant korrelationskoefficient. Detta då resultatet på 0,52 
är signifikant vid 5%:ig konfidensnivå. Det framgår att korrelationen i datamaterialet är 
signifikant upp till 7-8 veckor. Detta får sägas vara ett starkt argument för att de höga 
uppmätta värdena inte helt kan förklaras av mätosäkerhet. För att det skulle kunna vara 
mätosäkerhet som gör att utsläppsvärden blir höga borde inte alltid ske under samma 
tidsperioder för både vecko- och dygnsmätningarna. 
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Vidare så är det intressant att utsläppen följer ett tydligt mönster med avseende på när stora 
utsläpp sker. Detta att höga utsläppsvärden uppkommer under första halvåret, under de år som 
åtalet behandlar, stämmer även för hela den tidsperiod mellan 1996 och 2001 som 
inkluderades i studien. För att få svar på om mätningarna med säkerhet skiljer sig mellan 
första och andra halvår behövs även här mer säkerställda svar än att det kan tyckas uttydas en 
skillnad. Ett icke-parametriskt test gjordes av den orsaken på vecko- och dygnsdatan 1996-
2001 för att avgöra om det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan tidsperioderna. 
 
Tabell 3. Resultat av Mann-Whitney U-test mellan första och andra halvårets utsläppsvärden 
för BOD-7. Använd data sträcker sig mellan 1996-2001 och avser dygns- och veckodatan.  
 n första halvåret n andra halvåret p-värde  
Veckodata 51 51 <0.01 
Dygnsdata 51 51 <0.01 
 
För både vecko- och dygnsdatan är det säkerställt att vår- och höstperioderna är skilda från 
varandra. Detta kan nu kopplas tillbaka till rättegången där försvaret pekar på att de högre 
erhållna värdena för 1999-2001 (som alla ryms inom årens första halvår) kan bero på de 
osäkerhetsfaktorer som kan finnas med vid provtagning och analys m.m. 
 
Ett svar på varför det är sådan skillnad mellan perioderna kan uttydas från vad platschefen 
uppgav i anslutning till åtalet. ”Under första delen av året och särskilt under maj och juni 
månader är leveranserna av mjölk till Arla stora och kan uppgå till tio eller tolv tusen ton per 
månad.” Det kan därmed ses som ett tydligt samband mellan tidpunkterna för överutsläppen 
och mottagandet av mjölk. Allt detta talar starkt för att det faktiskt är så att de höga 
utsläppsvärdena faktiskt beror på att utsläppen har varit höga och inte att det inte är 
mätosäkerheten ligger till grund för detta. 
 
I rättegången togs datamaterialet inte upp i någon större omfattning. Åklagarens framläggning 
att det endast skulle vara 1 möjlighet på 1 048 576 olika fall att de 20 överskridande 
mätvärdena varit för höga höll som sagt inte, då hela datamaterialet inte använts. Skulle den 
informationen som här framgår angående dygns- och veckovärdenas samvariation och 
datamaterialets årstidsberoende beaktats, hade domslutet kunnat bli annorlunda. Detta då det 
efter denna analys av datamaterialet kan tyckas att verksamheten verkligen har överskridit 
sina villkor.  
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Mätosäkerhet 

Begreppen mätfel och mätosäkerhet 
Det som gör att de mätningar som utförs inte blir exakta är mätfel. Med fel menas här de 
ofrånkomliga osäkerheterna, vars närvaro inte går att undvika vid mätningar. Det finns med 
andra ord ingen möjlighet att helt utesluta dessa genom att vara noggrann etc.  Det viktiga i 
det här sammanhanget är att minimera felen i så stor utsträckning som möjligt, samt att ta reda 
på hur stora osäkerheterna kan vara  när ett datamaterial ska analyseras41. 
 
Mätfel är alltså benämningen på den skillnad som finns mellan det uppmätta mätvärdet och 
det sanna värdet för det som mäts. Ett mätfel definieras enligt följande: 
 
Mätfel = Mätvärde – Sant storhetsvärde 
 
Det som eftersträvas vid mätningar är att komma så nära det ”sanna storhetsvärdet” som 
möjligt. Med detta menas det värde som är det som söks genom mätningar. Detta är självklart 
ett teoretiskt begrepp och i verkligheten är möjligheten att få reda på hur stort ett mätfel är så 
gott som omöjligt42. Det är just det här som är problemet, att det inte går att få exakt kunskap 
om i vilken omfattning mätfel förekommer och hur stora dessa mätfel kan tänkas vara, som 
leder till situationer, i det här fallet en rättegång, där ingen egentligen kan förklara hur stora 
utsläppen verkligen kan ha varit.  
 
Det framgår även i rättegången att inga beskrivningar görs angående hur stora mätfelen med 
säkerhet verkligen är. Försvaret hävdar att en mätosäkerhet om 40% relativ standardavvikelse 
måste beaktas och det räknas upp ett antal mätfel som kan föreligga. Om dessa verkligen finns 
närvarande eller hur stora dessa är kommenteras inte. Den sakkunniga från Alcontrol 
förklarade att det enligt honom kan vara så att en mätosäkerhet om 40% kan föreligga för hela 
processen. Han säger inte att den verkligen gör det eller förklarar varför det kan vara så. 
 
De möjliga fel som kan innefattas vid mätningar kan på ett grovt sätt indelas i två olika typer: 

• Slumpmässiga fel 
• Systematiska fel 

(Även kategorin ”grova fel” som omfattar misstag eller tabbar kan även innefattas men 
utelämnas medvetet då uppsatsen inte behandlar detta.) 
 
Med slumpmässiga fel menas en slumpmässig variation från en mätning till den andra. Det 
går inte genom kalibrering att korrigera slumpmässig variation. Det finns alltså inget i 
resultaten som kan antyda att ett värde kommer att likna ett annat43. Att uppskatta den 
slumpmässiga variationen är möjligt vilket kommer att beskrivas senare. 
 
Med systematiska mätfel, eller missvisningar, menas felkomponenter som, under ett antal 
upprepade analyser av samma bestämda mätstorhet, förblir konstant eller varierar på ett 
förutbestämt sätt. Det systematiska felet är oberoende av antalet utförda mätningar och dess 
betydelse kan inte minskas genom upprepade mätningar. Orsakerna till att systematiska fel 
uppkommer är flera och ofta mycket svåra att på ett lätt sätt kvantifiera. Det kan innefatta 
                                                 
41 Taylor, 1997 
42 Taylor, 1997 
43 Arnér, 2002 
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instrument, ansvarig för provtagning, laboratorietekniker m.m44. Det är möjligt att uppskatta 
och korrigera dessa fel, men vartefter de upptäcks så ska värdena korrigeras för de 
systematiska felen vilket gör att dessa inte omfattas av mätosäkerhetsberäkningarna som 
senare kommer att behandlas. 
 
Hur skulle detta då kunna appliceras till rättsfallet för att få fram ett tillvägagångssätt för att 
uppskatta mätosäkerhet? Det finns flera faktorer som kan ge upphov till mätfel vilket i sig 
påverkar mätningar, provtagningar och analyser. Dessa kallas osäkerhetsbidrag och kan 
kategoriseras under följande rubriker: 

• Vattenprovtagning 
• Flödesmätning 
• Analys 
• Provhantering/förvaring 

 
Mätfel och mätosäkerhet är benämningar som ofta används vid beskrivande av uppskattade 
mätvärden och de osäkerheter som kan kopplas till detta. Dessa ord kan anses nära besläktade 
med varandra. Det finns dock tydliga skillnader mellan dessa. 
 
Mätosäkerhet är benämningen på det intervall som har en viss sannolikhet att innefatta det 
verkliga mätvärdet. Det är med andra ord det sätt som används för att ge erhållna mätvärden 
ett intervall där det sanna värdet med viss sannolikhet finns. Mätosäkerheten blir då en 
uppskattning av hur stora felen kan vara. Begreppet mätosäkerhet är alltså en kvantitativ 
indikation beträffande kvalitén på mätresultatet. Med andra ord är användandet av 
mätosäkerhet ett sätt att uppskatta resultatets trovärdighet45. 
 
Vetskapen om mätosäkerhet är därmed mycket viktig när mätresultat ska jämföras med rikt- 
och gränsvärdesbegränsade utsläpp. I det här fallet ger mätosäkerheten svar på med vilken 
sannolikhet som ett eller flera utsläppsvärdens osäkerhetsintervall ligger klart över, under 
eller överlappar begränsningsvärdet46. 
 

Uppskattande av utsläpp till vatten och dess osäkerheter 
Då rättsfallet handlar om utsläpp av syreförbrukande ämnen till vatten kommer endast 
beräkningsmetoderna för detta att behandlas i det här arbetet. Att beräkna hur stort ett utsläpp 
varit till vatten är i regel inget komplicerat: 
 
Utsläppets storlek = utsläppets flöde  x utsläppets halt 
 
Då utsläppets storlek ska uppskattas måste som sagt även de möjliga mätfel som finns för 
mätningarna beaktas. Dessa fel kan innebära att det verkliga utsläppet antingen är större eller 
lägre än det värde som beräknats fram. Det som mätosäkerheten därmed är till för, är att få 
fram ett intervall, som med en viss sannolikhet ska innefatta det verkliga utsläppsvärdet. 
Mätosäkerhetsintervallet kan därmed definieras som: 
 
Utsläppets storlek +/- Mätosäkerhet 
 

                                                 
44 Arnér, 2002 
45 Örnemark, 2001 
46 Örnemark, 2001 
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Det har tidigare inte funnits några detaljerade anvisningar om hur mätosäkerhet skall beräknas 
och behandlas vilket i sig inneburit ett försvårande att uppskatta mätosäkerhet för utsläppsdata 
för miljöfarlig verksamhet. På senare tid har dock kommit flera nya skrifter då 
mätosäkerhetsproblematiken allt mer hamnat i fokus. I GUM (Guide to the expression of 
uncertainty in measurement) anges bland annat de principer som förutsätts tillämpas i den 
utsträckning det är praktiskt möjligt. Här beskrivs det att varje provningsområde (bransch) bör 
utveckla former för mätosäkerhetsangivelse utifrån gemensamma grunder. Vidare har 
Eurachem fått stor betydelse här i Sverige vilken riktar sig mot uppskattande av mätosäkerhet 
inom laboratorier, men dess principer är väl anpassningsbara även i andra sammanhang, 
såsom mätosäkerhetsbedömning för emissionsdata47. 
 
Det finns i princip två sätt att skatta storleken på mätosäkerhet för mätningar. Ett av dessa sätt 
är att identifiera tänkbara kvantifierbara felkällor och sedan på empirisk eller teoretisk väg 
fastställa ett funktionellt samband med mätresultatet. Utifrån skattningar eller teoretiska 
gissningar av influensstorheternas fördelning kan man sedan införa justeringar och beräkna 
hur variationen och osäkerheter överförs till mätresultatet48. Detta kan ses som ett teoretiskt 
tillvägagångssätt då det inte finns faktiska mätningar som ligger till grund för antaganden om 
mätosäkerhetens storlek, utan mer kvalificerade gissningar och uppskattningar. 
 
Enligt det andra sättet skattas felfördelningen för mätningar under olika betingelser från 
upprepade mätningar och jämförelser med referensmaterial eller referensmetoder49. Detta sätt 
är alltså ett mer praktiskt tillvägagångssätt. Detta då man utgår från ett flertal tagna prover och 
utifrån dessa uppskattar felstrukturen i det erhållna datamaterialet. Det ska dock bemärkas att 
en uppskattning av mätosäkerhet inte anses vara belagd utan att praktiska tester har utförts 
som kan styrka detta50. 
 
Beräkningsmodellen för att bestämma ett mätosäkerhetsintervall för mätningar är egentligen 
inte komplicerad. I Eurachem framgår det att för modeller som bara innehåller en produkt 
och/eller kvot ges den totala mätosäkerheten för ett värde av: 
                     _________________________ 
uc (y) = y * √   u(p)  2 +   u(q)  2 +   u(r)    2 + ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
                          p               q               r 
uc = total mätosäkerhet 
y = mätvärde 
p = standardavvikelse provtagning 
q = standardavvikelse flödesmätning 
r = standardavvikelse analys 
 
För att få ett fram ett 95%:igt konfidensintervall krävs att det erhållna värdet multipliceras 
med 2. Detta då värdet som erhålls från beräkningsmodellen ges som en standardavvikelse51. 
Efter detta har ett mätosäkerhetsintervall som med 95% säkerhet omfattar det sanna värdet 
erhållits. 
 
Det svåra med att uppskatta ett mätosäkerhetsintervall för emissionsdata är att få fram 
tillräckligt säkra värden på de olika osäkerhetskomponenterna (uppskattandet av deras 

                                                 
47 Örnemark, 2001 
48 Nilsson, 1995 
49 Nilsson, 1995 
50 Nilsson, 1995 
51 Örnemark, 2001 
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värden). Vid beräkning av den totala mätosäkerheten är det nödvändigt att beräkna varje 
osäkerhetskomponent (provtagningssteget, analyssteget, flödesmätningen, 
provhantering/förvaring) och uttrycka dessa som standardosäkerheter, det vill säga 
standardavvikelser. Det är som sagt viktigt men även komplicerat och tidskrävande. Det är 
inte möjligt att t.ex. göra en generell uträkning som kan appliceras på ett antal olika 
verksamheter med ens på sånär liknande utsläppsförhållanden. Grunderna för 
tillvägagångssättet kan vara de samma men för exakta beräkningar måste alla 
osäkerhetskomponenter specificeras så att de stämmer för just den verksamhet som avses. 
 
Att det är komplicerat och tidskrävande att uppskatta ett mätosäkerhetsintervall för 
mätningarna av en storhet är antagligen anledningen till att det inte förekommer i någon större 
omfattning. Vilka typer av mätfel och hur stora dessa är, skiljer sig mellan olika 
verksamheter. I och med detta måste även uppskattningen av mätosäkerheten för de olika 
parametrarna göras enskilt för varje verksamhet. Detta då förutsättningarna för utsläpp, 
provtagningsfrekvenser, provhantering och typ av flödesmätare m.m. skiljer sig vilket ger 
upphov till olika uppskattningar. 
 
Mätosäkerheten kan även skilja sig mellan olika laboratorier. Alla laboratorier är idag 
skyldiga att beakta och rapportera hur stor mätosäkerhet som den uppmätta koncentrationen 
kan ha52. Tillvägagångssätten för analys och uppskattandet av mätosäkerheten kan till viss del 
skilja sig vilket i sin tur även påverkar hur säkra uppskattningarna av mätosäkerheten blir. 
Vidare beror osäkerheten i analysen av koncentrationen. Osäkerheten är i regel större om det 
uppmätta värdet ligger vid mätmetodens detektionsgräns än vid mitten av detta intervall. 
 
Det som ett mätosäkerhetsintervall egentligen ger information om är viktigt att förstå för att 
inte en för stor eller liten tillförlitlighet ska ges till dessa. Intentionen med mätningar är att få 
ett exakt värde på den storhet som mäts. Då detta inte är möjligt skulle man önska sig det 
osäkerhetsintervall som med absolut säkerhet innefattar det ”sanna värdet”. Om detta 
eftersträvas blir dock mätosäkerheten oändlig. För att undvika detta sätts mätosäkerheten till 
ett värde som anger med en viss sannolikhet att det sanna värdet innefattas, ett 
sannolikhetsintervall eller konfidensintervall. Vanligast är användandet av ett 95%:igt 
konfidensintervall. Detta anger att det med 95 % sannolikhet omfattar ”det sanna värdet”. 
Med detta menas därmed även att det, vid användandet av detta konfidensintervall, finns en 
5%:ig risk att det ”sanna mätvärdet” ligger utanför det konfidensintervall som uppskattats. 
Detta kan vidare göra att åtal försvåras då, teoretiskt sätt, fem av hundra fällande domar skulle 
vara felaktiga, vilket visar på ytterligare svårigheter som finns vad gäller mätningar och åtal. 
 
Vad som mer är intressant, särskilt i den rättegång som behandlas här, är med vilken 
sannolikhet ett visst mätfel föreligger ett uppmätt värde. Om nu mätosäkerheten skulle kunna 
värderas till 40% relativ standardavvikelse, är det lika stor sannolikhet att mätosäkerheten för 
ett enskilt utsläppsvärde är 40% som 1%? När en mätosäkerhet är uppskattad till ett visst 
värde, som i det här fallet till 40% relativ standardavvikelse, är det lätt att tro att det uppmätta 
värdet lika väl kan avvika med 40% som 1% från ”det verkliga värdet”. Så förhåller det sig 
dock inte. Upprepade mätningar (av t.ex. ett kontrollprov) leder i de flesta fallen till att 
värdenas fördelning blir normalfördelad, vilket innebär en större sannolikhet att ett enskilt 
värde ligger närmare fördelningens medelvärde än dess ytterligheter53. I många verkliga 
situationer är den observerade variabeln normalfördelad, åtminstone approximativt54. 
                                                 
52 Tillsynsnytt, 1999 
53 Grandin, 2003 
54 Nilsson, 1995 
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Kopplas detta tillbaka till diskussionerna i rättegången kan det dock konstateras att tron på att 
mätfelet lika väl kan vara 40% som 1% finns där. Det finns en klar möjlighet att ett mätvärde 
skulle kunna omfattas av ett 40%:igt mätfel. Att mätfelet är så stort är dock inte lika sannolikt 
som att mätfelet är mindre. Under första halvåret 1999 erhölls det under en sammanhängande 
tidsperiod 10 stycken uppmätta överutsläpp, 4 gränsvärdesöverskridande och 6 
riktvärdesöverksridande (figur 1 och 2). Sannolikheten för att alla dessa 10 värden skulle vara 
för höga p.g.a. mätosäkerhet är liten. Mätosäkerheten kan göra så att värdena lika väl kan vara 
högre som lägre än ”det sanna värdet”. Här skulle alla då vara högre p.g.a. mätosäkerhet. 
Utöver detta ligger flera av dessa 10 värdena långt över rikt- och gränsvärdena, vilket inte är 
sannolikt att flera gör under en sammanhängande tidsperiod. Detta talar därmed starkt mot att 
en 40%:ig mätosäkerhet föreligger mätningarna. 
 
I den rättegång som den här uppsatsen kretsar kring är det uppenbart att osäkerheterna i hur 
stort mätosäkerheten skulle kunna vara är till nytta för försvaret. Det framhävs i domen att 
åklagaren inte lyckats motbevisa tanken på att det kan finnas en 40 % relativ mätosäkerhet. 
 
Som beskrivits uppskattade den sakkunniga från Alcontrol att den totala mätosäkerheten för 
utsläppsvärden av den här typen kan vara så stor som +/- 40% relativ standardavvikelse. 
Enligt honom själv ska denna uppskattning ha grundat sig på ett allmänt resonemang och 
därmed inget genomarbetat material. Detta utgår från ett uppskattande av hur stora felen för 
de olika standardosäkerheterna skulle kunna vara.  
 
Det intressanta är hur detta allmänna resonemang togs i domstolen. I domen framgår det att 
den åtalades ”invändning om att mätningarna som ligger till grund för de angivna värdena är 
behäftade med en osäkerhet om +/- 40 procent relativ standardavvikelse stöds starkt av (X( 
vittnesmål och skriftliga utlåtande”. 



  

30 

Diskussion och slutsats 
Något som kan ses som ett grundläggande problem i den här rättegången, är att eventuella 
skador på naturen i detta fall inte är lätta att påvisa. Det är inte så (i alla fall av vad som 
framkommit i rättegångsprotokollen) att det har kunnat påvisas några påtagliga skador till 
följd av de påstådda överutsläppen. Hade skadorna däremot varit mer påtagliga i samband 
med stor utsläppsvärden hade även bevisföringen varit starkare. Detta innebär att möjligheten 
att få en fällande dom i det här fallet helt bygger på utsläppsvärden som alla vet i större eller 
mindre omfattning är osäkra. För att få svar på utsläppsvärdenas tillförlitlighet (mätosäkerhet) 
krävs det att grundläggande utredningar har genomförts. Detta har inte gjorts vilket gör att 
varken tillsynsmyndigheten, åklagaren eller försvaret kan ge svar på hur stor mätosäkerheten 
verkligen är för de mätningar som utförts. 
 
Det har vidare framkommit att kunskapen om mätosäkerhet inte är omfattande bland de 
intervjuade. Då varken tillsynsmyndigheten, prövningsmyndigheten, åklagaren eller 
verksamhetsutövaren är fullt insatta i ämnet är det inte märkligt att domslutet blev som det 
blev i rättegången. 
 
Frågan om vad som skulle ha hänt om utsläppsvärdena varit ännu högre än vad de var, kan 
därmed ställas. Var går gränsen för att det inte kan anses skäligt att det är mätosäkerheten som 
gör att värdena blivit för höga? Om utsläppsvärdena varit ännu större än vad de var i det här 
fallet, så skulle det ju kunna hävdas att även mätosäkerheten är det. Går det inte att bevisa att 
så inte är fallet, är det ju heller inte möjligt att få en fällande dom. Om utsläppet överskridit 
villkoret, med säg 60%,  skulle det ju lika väl kunna hävdas att mätosäkerhet varit så stor att 
det innefattas av felmarginalen, då ingen med säkerhet kan visa att detta inte stämmer. 
 
Det har även beskrivits som märkligt att så vaga vittnesmål som det den sakkunnige från 
Alcontrol framförde i samband med rättegången, skulle kunna anses styrka ett påstående om 
en mätosäkerhet på 40% relativ standardavvikelse. Det som han förklarade var att det kan 
förekomma en så hög mätosäkerhet, inte att det gör det. Har ingen undersökning genomförts 
borde det inte vara svårare att anse att en mätosäkerhet på 60% relativ standardavvikelse 
skulle kunna existera. 
 
Att utredningar krävs angående uppskattande av mätosäkerhet för respektive verksamhet och 
att dessa måste göras ordentligt är därmed tydligt. Belägg för att villkorsöverskridande utsläpp 
har förekommit måste kunna styrkas så att det, utom rimliga tvivel, kan fastställas att detta 
verkligen stämmer. Det är av inget eller ringa värde om domstolen anser att 
tillvägagångssättet för uppskattning av mätosäkerhet inte är tillräckligt tillförlitligt. Det är 
domstolen som avgör om åklagarens bevisning är så stark att en fällande dom kan vara 
möjlig, eller om målet endast grundar sig på felaktiga antaganden. Detta innebär att det sätt 
som målet läggs fram på, med bevismaterialet, är av största vikt. 
 
Utifrån prövningsmyndighets-, tillsynsmyndighets- och åklagarperspektiv kan det konstateras 
att mätosäkerheten vid överutsläpp är ett påtagligt problem som borde åtgärdas. För 
verksamhetsutövare kan det dock vara en möjlighet att slippa straff för överutsläpp. Det kan 
dock även ses som att verksamhetsutövaren borde vilja komma till rätta med mätosäkerhet vid 
mätningar inom verksamheten. Om verksamhetsutövaren genom utredning fastställt storleken 
på mätosäkerheten för mätningarna, skulle detta nämligen kunna innebära att denne inte 
behöver oroa sig att bli åtalad så fort ett mätvärde ligger över ett gränsvärde, i de fall värdet är 
inom osäkerhetsintervallet. Verksamhetsutövaren kan med andra ord få en större tillit till sina 
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mätvärden. Det finns ju även en risk att domstolen, i liknande rättegångar som framkommit 
här, skulle kunna gå på åklagarens linje att överutsläpp faktiskt inträffat, trots att detta 
egentligen inte stämmer. Att inte genomföra utredningar kring verksamhetens mätningar 
skulle även eventuellt kunna leda till att tillstånd inte medges i och med bevisbörderegeln. 
Med detta finns det ytterligare ett skäl utifrån verksamhetsutövarens perspektiv att behandla 
frågan om mätosäkerhet. 
 
Efter vad som framkommit kan tingsrättens bedömning ses som rättfärdig. För att en person 
ska kunna fällas med hjälp av mätningar krävs det att dessa utförda mätningar verkligen kan 
styrka gärningen. Felkällor i mätmetoden, provtagarens tillvägagångssätt och långt mellan 
provtillfällena gör att det i dagsläget inte är lätt att få en person dömd för överskridande av 
rikt- och gränsvärden för BOD-7. 
 
Orsaken till att mätosäkerhet diskuteras som i den här rättegången, utan att egentlig kunskap 
finns angående dess storlek, kan vara att det är ett så tidskrävande arbete att skatta 
mätosäkerheten för mätningar av den här typen. Orsakssambandet till situationer som dessa 
kan ledas ännu längre tillbaka. Att som prövnings– eller tillsynsmyndighet ställa krav på 
mätosäkerhetsuppskattningar är inte enkelt p.g.a. att de inte har kunskap inom området och 
för att det är tidskrävande för verksamheten. Då det inte ställs några krav att behandla 
mätosäkerhet är det heller inga som anser det som viktigt att sätta sig in i ämnet, utan låter 
saken bero. Skulle däremot krav ställas angående mätosäkerhet skulle detta med stor säkerhet 
leda till att mer tillförlitliga uppskattningar angående mätningarnas kvalité uppnås. Detta inte 
endast genom att verksamheterna skulle ta saken på större allvar utan att även laboratorier, 
tillverkare av provtagningsutrustning och flödesmätare m.fl. 
 
Det kan även ifrågasättas om en miljöfarlig verksamhet som anser att deras mätosäkerhet 
uppskattas till 40% relativ standardavvikelse borde erhålla tillstånd, då verksamheten anses ha 
en betydande miljöpåverkan. Finns det då risker att överutsläpp uppstår, utan att detta 
dokumenteras och därmed åtgärdas, kan detta få långtgående konsekvenser för den 
omgivande miljön. Det är ju för att skydda den omgivande miljön som prövning av miljöfarlig 
verksamhet finns. 
 
Det finns andra sätt att lösa problemen med mätosäkerhet som medföljer mätvärdena från 
verksamheternas utsläpp. Ett sätt vore att istället omforma villkoren för utsläppsvärdena. Från 
att som idag bestämma hur stora utsläppsmängderna av vissa variabler får vara, skulle det 
istället vara möjligt att föreskriva hur höga utsläppsvärdena får vara. Detta tillvägagångssätt 
används till viss del i andra länder. Med detta undgås hela problematiken med mätosäkerhet. 
Detta då det är värdet som fokuseringen är på och inte hur stort utsläppet i verkligheten har 
varit. Att använda detta även i Sverige skulle förenkla hela problematiken med mätosäkerhet i 
och med att tillvägagångssättet att fastställa om ett utsläppsvärde är för högt eller godkänt lätt 
kan fastställas. Utsläppsvärdet skulle vara satt till en viss nivå och erhålls ett högre värde vid 
mätningar kan det direkt fastställas att ett överskridande utsläpp skett, vilket skulle vara 
mycket svårt att motbevisa. Att hävda mätosäkerhet är inte möjligt då det är värdet som 
villkoret grundas på. Detta tillvägagångssätt skulle även medföra att dyra utgifter för 
undersökningar m.m. angående mätosäkerhet till viss del skulle kunna hållas nere.  Men det 
skulle dock även leda till en förändring angående den grundläggande tanken på att det är 
utsläppets storlek som ska vara i centrum. Det är ju det som hela tanken med 
utsläppsbegränsande villkor är till för, att kontrollera och minska de faktiska utsläppen som 
respektive verksamhet står för. Det kan även leda till att verksamhetsutövare döms för 
villkorsöverskridande utsläpp vid ett tillfälle men inte ett annat, trots att de faktiska utsläppen 
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varit desamma. Mätosäkerheten kan ju leda till att ett mätvärde blir högre än ett annat, trots att 
utsläppsmängderna varit identiska.  
 
Vidare skulle det vara möjligt att lämna halt- och flödesmätningar helt och hållet för att 
istället fokusera på rutiner, reningsutrustning och beräkningar. Detta tillvägagångssätt är det 
som förordas av Naturvårdsverket i en av deras rapporter55, där de beskriver att om det finns 
sätt att uppskatta utsläpp på andra sätt (genom beräkningar m.m.) så är dessa att föredra. Även 
det här sättet skulle leda till att mätosäkerheten inte skulle behöva beaktas och kontrollen bli 
lättare. Det förekommer inga mätningar av utsläppen i direkt mening med vattenprovtagning, 
flödesmätning m.m. vilket i sin tur leder till att mätosäkerheten för dessa mätningar inte 
behöver beaktas. Även detta tillvägagångssätt för uppsättande av villkor skulle dock leda till 
en övergång, från att verkligen kontrollera hur stora utsläppen har varit, till något helt annat. 
Det är alltså inte utsläppen och dess påverkan på omgivningen som uppskattas på ett direkt 
sätt, utan uppskattningarna bygger på indirekta mätningar. Det kan vidare ifrågasättas hur 
säkra dessa beräkningar skulle kunna bli och vilka osäkerheter som måste förknippas med 
dessa. Även de värden som utsläppet beräknas fram på med det här sättet omfattas ju av 
mätosäkerhet. 
 
Det effektivaste sättet att lösa problemet med mätosäkerhet torde dock vara att behålla det 
som det är i dag, men med vissa förändringar. Detta genom att se till så att de lagar, 
förordningar och föreskrifter som finns inom området verkligen följs. Det har i den här 
uppsatsen konstaterats att det redan nu finns tillräckliga bestämmelser som möjliggör att 
mätosäkerhet vid mätningar inte ska behöva var något större hinder, vid konstaterande om 
överutsläpp har inträffat eller inte. 
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