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I 2014 vedtok EU-kommisjonen oppdaterte versjoner av måleinstrumentdirektivet (MID) og direktivet om 
ikke-automatiske vekter (NAWI), som setter krav ved salg av måleredskaper og ikke-automatiske vekter. 
For mer om bakgrunnen for dette, se Europalovs nettsider om MID og NAWI.

De nye direktivene er implementert i norsk regelverk, og trer i kraft i hele EØS 20. april 2016.

Hva er endret?
De nye direktivene fører til få reelle endringer, mye er bare omskrivninger og tydeliggjøring av allerede 
gjeldende praksis, for eksempel tydeligere krav til økonomiske aktører. Krav til CE-merkets utforming er 
fjernet fra direktivene, og inntatt i EØS-vareloven. Videre er samsvarsmodulene i MID og NAWI nå så like at 
de begge fremgår av forskrift om målenheter og måling vedlegg 1. Strukturen i forskrift om målenheter og 
måling kapittel 4 er samtidig endret slik at kravene er inndelt i ulike avsnitt for å gjøre det enklere å finne 
frem til de kravene som gjelder for din bedrift.

I dette dokumentet har vi samlet det som fører til reell endring for deg som økonomisk aktør:

Informasjon til økonomiske aktører om nye direktiver 

Forskrift om målenheter og måling

Forskriften gjelder for alle måleredskaper som er underlagt krav ved salg.

• Opplysninger som skal følge måleredskapet skal i utgangspunktet ennå være på norsk,  
   men Justervesenet kan nå i det enkelte tilfelle tillate svensk, dansk eller engelsk (§ 4-5).

• Merkingen kan påføres merkeskiltet. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig på grunn 
   av måleredskapets art å føre merking, skal den påføres evt. emballasje og 
   følgedokumenter (§ 4-9).

• Nytt vedlegg 2, som viser til hvordan oppbygging av EU-samsvarserklæringen skal være (§ 4-11).

• Produsent, autorisert representant og importør skal oppbevare EU-samsvarserklæringen og
   teknisk dokumentasjon i minimum 10 år (§ 4-14 – § 4-16).

• Produsent og importør skal gjennomføre stikkprøver «når det anses hensiktsmessig» 
  (§ 4-14 og § 4-16).

• Importør skal angi sin kontaktinformasjon på måleredskapet (§ 4-16).

• Alle økonomiske aktører skal kunne identifisere aktører de har mottatt/levert måleredskap til 
   de siste 10 år til markedstilsynsmyndighetene (§ 4-19).

http://europalov.no/rettsakt/maleinstrumentdirektivet-revisjon/id-5117
http://europalov.no/rettsakt/direktiv-om-ikke-automatiske-vekter-revisjon/id-5129
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Forskrift om krav til ikke-automatiske vekter

Forskriften gjelder bare for ikke-automatiske vekter.

• Vekter som ikke skal brukes til de angitte bruksformålene, kan nå merkes med 
   enten produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke (§ 26).

• Vekter som skal brukes til de angitte bruksformålene (§ 26):
 - De trenger ikke lengre å merkes med «grønt kvadratisk klistremerke»
 - De skal alltid være påført «type-, parti- eller serienummer» 
 - Hva som ellers må/kan merkes er noe endret

• Innretninger som ikke er samsvarsvurdert skal merkes «tydelig og uutslettelig» (§ 28)

• Tilleggskrav til økonomiske aktører om merking (§ 30 - § 32)

VIKTIG ANGÅENDE SALG OG BRUK AV MÅLEREDSKAPER SOM ER SAMSVARS-
ERKLÆRT ETTER DE GAMLE DIREKTIVENE

Forskrift om målenheter og måling § 4-13 fastsetter hvilke krav som må være oppfylt for at det skal 
være tillatt å selge eller bruke måleredskaper som er samsvarserklært i henhold til de gamle direkti-
vene (MID 2004/22 eller NAWI 2009/23) etter 20.4.2016.

For at din bedrift skal kunne selge eller bruke måleredskaper som er samsvarserklært etter de gamle 
direktivene etter 20.4.2016, må det individuelle måleredskapet (varepartiet) ha vært mulig å kjøpe 
(første gang gjort tilgjengelig på EØS-markedet1) også før 20.4.2016. Dersom de individuelle måle-
redskapene ikke har vært mulig å kjøpe før 20.4.2016, kan de heller ikke omsettes eller brukes etter 
20.4.2016.

1 Med dette menes at produsent eller importør minimum har gjort det mulig (enten for en distributør 
eller bruker) på EØS-markedet å kjøpe varepartiet.



25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

For andre økonomiske aktører (distributør, leverandør el.) betyr dette:

• Dere kan ikke omsette måleredskaper som er erklært å være i samsvar med de gamle 
   direktivene 20.4.16 eller senere med mindre disse måleredskapene har vært mulig å kjøpe 
   (første gang gjort tilgjengelig på EØS-markedet) før 20.4.16. 

• Dersom dere har kjøpt måleredskapet før 20.4.16, kan dette trygt selges også etter denne datoen.

For produsenter betyr dette:

• De gamle direktivene oppheves 20.4.2016, og det kan dermed ikke erklæres samsvar i henhold til de 
   gamle direktivene etter denne datoen.

• Samtidig trer ikke de nye direktivene i kraft før 20.4.2016, og måleredskapet kan dermed ikke 
   erklæres å være i med de nye direktivene før denne datoen.

• Dersom du ikke har gjort det mulig å kjøpe varepartiet (første gang gjort tilgjengelig på EØS-
   markedet) etter de gamle direktivene før 20.4.16, kan du heller ikke selge disse 20.4.16 eller senere. 


