«Navn»
«Adresse»
«Postnummer» «Sted»

Att: «Ansvarlig»
Deres ref./Your ref.

Vår ref./Our ref.

Dato/Date

2015/13157

20.11.15

Informasjon om bestilling av (søknad om) førstegangsverifikasjon
For å ha lov til å ta i bruk et måleinstrument for kjøp og salg må måleinstrumentet oppfylle kravene i
henhold til Forskrift om målenheter og måling 2007.12.20 nr. 1723 eller Forskrift om krav til ikkeautomatisk vekter 2007.12.21 nr. 1735. Disse to forskriftene implementerer kravene til EU-direktivene
Måleinstrumentdirektivet (MID) og Direktivet for ikke automatiske vekter (NAWI).
Det å bestille en førstegangsverifisering innebærer at man søker et Teknisk Kontrollorgan (TKO) om å
utføre en vurdering av et måleinstrument i forhold til typeprøvingssertifikatet og de relevante kravene i
aktuell forskrift (direktiv). Om det etter vurderingen (tester og dokumentgjennomgang) er tilstrekkelig
«bevist» at måleinstrumentet er i samsvar med det aktuelle typeprøvingssertifikatet og at det oppfyller
de relevante kravene i aktuell forskrift (direktiv), skal TKO utstede et sertifikat til den som søker.
I teksten under benyttes ordet bestiller om den aktøren som i forskrift om målenheter og måling er
definert som søker

Hvem kan bestille?
Det er produsenten av måleinstrumentet/systemet eller produsenten sin autoriserte representant som
kan bestille førstegangsverifikasjon i henhold til MID og NAWI modul F. Som autorisert representant
menes fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS-området og som har skriftlig fullmakt fra en
produsent (se vedlegg) til å opptre på dennes vegne ved oppfyllelse av visse oppgaver i henhold til
aktuell forskrift (direktiv). Som autorisert representant må du følge og oppfylle forpliktelsene som er gitt i
de aktuelle forskriftene (direktivene).

Produsentens ansvar
Det er produsenten sitt ansvar at måleinstrumentet er samsvarsvurdert i forhold til gjeldende forskrifter
(direktiv). Førstegangsverifikasjon modul F er en del av samsvarsvurderingen. Produsenten skal
utstede en samsvarserklæring og grunnlaget for en slik samsvarserklæring er blant annet
samsvarsvurderingen som er gjort ved førstegangsverifikasjon modul F.
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Side 2
Hva betyr dette for deg som vil bestille førstegangsverifikasjon?
Du må først undersøke om du oppfyller kravene. (Se avsnittet Hvem kan bestille?)
Hvis du ikke oppfyller kravene kan du ikke bestille førstegangsverifikasjon. Kontakt i så fall din
leverandør for å finne ut om hvem som kan bestille. Det kan være at din leverandør er en autorisert
representant for produsenten.
Ønsker du å være bestiller må du ta kontakt med produsenten for å undersøke om du kan være
autorisert representant. Produsenten må utstede en skriftlig fullmakt som bekrefter dette.
Hvis du har spørsmål om dette kan du kontakte Justervesenet ved Gunstein Hæreid eller aktuelt
distriktskontor.
Ferdig signert fullmakt sendes til: postmottak@justervesenet.no merket: Mandate/Fullmakt
Vedlagt er et eksempel på hvordan en fullmakt kan se ut.

Vedlegg 1: Eksempel på fullmakt autorisert representant

Med vennlig hilsen

Gunstein Hæreid
Fagkoordinator for TKO oppdrag

Side 3

Vedlegg 1: : Eksempel på fullmakt autorisert representant
[Preferable to be print on the Manufacturer company paper with logo]
[Example of text]

Mandate
We:
[Manufacture Company Name]
[Manufacture Company Address]
[Manufacture Company Responsible Contact person]
[Manufacture Company Detail info]
Hereby authorize:
[Company Name]
[Company Address]
[Company Detail info]
To perform the following task in Norway on behalf of and under the responsibility of our
company:
Mandatory task (given in the directives)
The authorized representative shall perform the tasks specified in this mandate. The mandate allow the
authorized representative to:
(a) keep the EU declaration of conformity and the technical documentation at the disposal of national market
surveillance authorities for 10 years after the instrument has been placed on the market;
(b) further to a reasoned request from a competent national authority, provide that authority with all the
information and documentation necessary to demonstrate the conformity of an instrument;
(c) cooperate with the competent national authorities, at their request, on any action taken to eliminate
the risks posed by instruments covered by the authorized representative’s mandate.
Additional tasks:
[List of tasks]
Example 1:
1. To apply to Notified bodies, in written, for verification according to Measuring instrument directive MID Annex F/Module F for the
following:

Example 2:
1. To apply to Notified bodies, in written, for verification according to directive Non Automatic Weighing Instrument NAWI EC
verification (module F) for the following:

Date of issue:

____________________________________

Validity of this document (for example dd.mm.yyyy):

____________________________________

Legal valid signature Manufacturer

Legal valid signature Authorized representative

_______________________________

__________________________________

_______________________________
Signature in capital letters

_______________________________
Signature in capital letters

