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Viktig informasjon vedrørende fullmakt ved bestilling av (søknad
om)førstegangsverifikasjon og ny prising av TKO tjenester
Det ble i brev av 20.11.2015 informert om hvem som kunne bestille førstegangsverifikasjon i forhold til
utstyr som skulle samsvarsvurderes i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID) og Direktivet for ikke
automatiske vekter (NAWI).
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 til å opptre på dennes vegne ved oppfyllelse av visse oppgaver i henhold til aktuell forskrift
(direktiv).
Etter 1 februar 2016 vil ikke søknader fra autoriserte representanter bli akseptert uten at signert fullmakt
fra produsent foreligger.Skal du som autorisert representant benytte vårt elektroniske søknadsskjema
for førstegangsverifikasjon må du innen 1 februar 2016 ha lastet opp en slik fullmakt via vårt
søknadsskjema på vår hjemmeside www.justervesenet.no
Last opp fullmakt slik:
1.
2.
3.
4.
5.

Gå til www.justervesenet.no
Klikk deg inn på «Aktuelt» og velg «Meldinger og bestillinger»
Klikk på lenken i teksten «Følgj denne lenka til skjemakatalogen»
Logg deg inn med brukernavn og passord
Under «Min Profil» velger du: «Mine opplastninger»

6. Velg så «Fullmakter» og last opp fullmakten(ene) din.
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7. Alternativt kan du også laste opp fullmakten når du kommer inn i selve skjemakatalogen

Er du autorisert representant for flere produsenter må du laste opp en fullmakt fra hver produsent.
Ny prising av TKO, modul F oppdrag
Det er utarbeidet en ny prisliste for TKO som gjelder fra 01.01.2016. Måten TKO oppdrag prisettes
endres nå betydelig. Det er ikke lenger forskjellige priser for forskjellige typer instrumenter men en fast
oppdragspris avhengig av hvor oppdraget utføres og kostnader for timene som Justervesenet benytter
på stedet.
Se prisliste på vår nettside www.justervesenet.no

Med vennlig hilsen

Gunstein Hæreid
Fagkoordinator for TKO oppdrag

