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Lovregulert måling
Informasjon til bruker/eier av måleredskap
Der måleredskap benyttes som grunnlag for økonomisk oppgjør stilles det en rekke krav til måleredskapet og til bruker/eier av måleredskapet. Kravene
fremgår i lov om målenheter, måling og normaltid av
26. januar 2007 nr. 4 samt forskrift om målenheter
og måling av 20. desember 2007 nr. 1723. I tillegg
er det tekniske forskrifter til de enkelte redskapstypene hvor man finner kravene til måleredskapene
og gyldighetsperiode for godkjenningene. Forskriftene er tilgjengelige på www.justervesenet.no.

•

De fleste måleredskap det stilles krav til er underlagt ordinær kontroll av Justervesenet.

•

•

Under kontroll og tilsyn

For å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksomhet må det betales gebyr.

•

Ved kjøp og bruk av måleredskaper

•

•
•

•
•

Det er bare tillatt å ta i bruk måleredskaper
som har en gyldig samsvarsvurdering, f.eks.
typeprøving og førstegangsverifisering.
Under bruk stilles det krav til målingene for
å sikre et tilstrekkelig nøyaktig måleresultat.
Dette kan være krav til selve måleredskapet,
egnethet, plassering og andre forhold som kan
påvirke måleresultatet.
Det er bruker/eier som er ansvarlig for at
måleredskapet til enhver tid oppfyller kravene
som er fastsatt.
Om det foretas plombebrudd eller reparasjon
skal det sendes melding til Justervesenet.

I en del tilfeller vil Justervesenet kunne foreta en
oppfølgingskontroll etter at melding er mottatt.
Dersom bruker/eier mistenker at det er en feil
ved måleredskapet e.l., skal bruker få forholdet
klarlagt og eventuelt rettet. Om dette ikke lar
seg gjøre skal måleredskapet tas ut av bruk.

Justervesenet skal ha uhindret adgang til
steder og innretninger når det anses nødvendig
for å føre tilsyn etter lov om målenheter, måling
og normaltid.
Bruker/eier skal sørge for at forholdene blir lagt
til rette slik at tilsyn/kontroll praktisk kan gjennomføres.
Ved kontroll og godkjenning skal bruker legge
frem dokumenter som utstedes ved samsvarsvurdering, f.eks. typeprøvingsdokumenter.

Reaksjoner ved brudd på regelverket
•
•
•

Retting, stansing, ubrukbargjøring og/eller tilbakekalling av godkjenning.
Overtredelsesgebyr.
Å nekte tjenestemann fra Justervesenet adgang
kan medføre straff etter straffelovens § 326.

Kontaktperson: Nils Magnar Thomassen
e-post: nmt@justervesenet.no
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