
Forskrift om endringer i diverse instrumentspesifikke forskrifter.  

 

Fastsatt av Justervesenet […] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 15 

andre ledd.  

 

I 

Forskrift 21. desember 2007 nr. 1733 om krav til opphenganordninger (slaktekroker) oppheves.  

II 

Forskriften oppheves fra og med 1. januar 2018.  

III 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter skal § 51 a lyde:  

§ 51 a. Rutiner for fratrekk av tara 

Der emballasje eller annet som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal 

massen av dette (tara) trekkes fra.  

IV 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

V 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter gjøres følgende endringer:   

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Krav til transportbåndvekter under bruk 

Transportbåndvekter skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 2. 

Maksimale tillatte målefeil ved salg av transportbåndvekter er angitt i § 30. Maksimale tillatte 

målefeil ved bruk av transportbåndvekter er angitt i § 31. 

Transportbåndvekter som er typegodkjent etter tidligere regelverk, skal under bruk oppfylle 

de kravene som var gjeldende da transportbåndvekten ble typegodkjent, herunder kravene til 

målenøyaktighet under bruk. 

Transportbåndvekter som ikke er rettmessig samsvarsmerket eller har gyldig 

typegodkjenning og førstegangsgodkjenning, er ikke tillatt å bruke. 

Der emballasje eller annet som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal 

massen av dette (tara) trekkes fra.  

§ 4 andre ledd oppheves. 

VI 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

 



VII 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige summeringsvekter 

(summerende beholdervekter) gjøres følgende endringer:  

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Krav til summerende beholdervekter under bruk  

Summerende beholdervekter skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i 

kapittel 2. Maksimale tillatte målefeil ved salg av summerende beholdervekter er angitt i § 29. 

Maksimale tillatte målefeil ved bruk av summerende beholdervekter er angitt i § 30. 

Summerende beholdervekter som er typegodkjent etter tidligere regelverk, skal under bruk 

oppfylle de kravene som var gjeldende da den summerende beholdervekten ble typegodkjent, 

herunder kravene til målenøyaktighet under bruk. 

Summerende beholdervekter som ikke er rettmessig samsvarsmerket eller har gyldig 

typegodkjenning og førstegangsgodkjenning, er ikke tillatt å bruke. 

Der emballasje eller annet som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal 

massen av dette (tara) trekkes fra.  

§ 4 andre ledd oppheves.  

VIII 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

   IX 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1738 om krav til målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av 

andre væsker enn vann gjøres følgende endring:  

§ 4 andre ledd oppheves.  

X 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

XI 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter skal § 3 lyde: 

§ 3. Krav til automatiske jernbanevekter under bruk  

Automatiske jernbanevekter skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i 

kapittel 2. Maksimale tillatte målefeil for automatiske jernbanevekter er angitt i § 29. 

Automatiske jernbanevekter som er typegodkjent etter tidligere regelverk, skal under bruk 

oppfylle de kravene som var gjeldende da den automatiske jernbanevekten ble typegodkjent, 

herunder kravene til målenøyaktighet under bruk. 

Automatiske jernbanevekter som ikke er rettmessig samsvarsmerket eller har gyldig 

typegodkjenning og førstegangsgodkjenning, er ikke tillatt å bruke. 

Der emballasje eller annet som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal 

massen av dette (tara) trekkes fra.  



 

XII 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

XIII 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av 

enkeltmengder (catchvekter) gjøres følgende endringer:   

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Krav til catchvekter under bruk  

Catchvekter skal minimum oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 2. 

Maksimale tillatte målefeil for catchvekter er angitt i § 31. 

Catchvekter som er typegodkjent etter tidligere regelverk, skal under bruk oppfylle de 

kravene som var gjeldende da vekten ble typegodkjent, herunder kravene til målenøyaktighet under 

bruk. 

Catchvekter som ikke er rettmessig samsvarsmerket eller har gyldig typegodkjenning og 

førstegangsgodkjenning, er ikke tillatt å bruke. 

Der emballasje eller annet som veies sammen med varen påvirker måleresultatet, skal 

massen av dette (tara) trekkes fra.  

§ 4 andre ledd oppheves.  

XIV 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

XV 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner gjøres 

følgende endring:   

§ 4 andre ledd oppheves.  

XVI 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.  

 

 

 

 

 


