Prisliste for TKO-oppdrag

Gyldig fra og med 16.03.2019

Innledning
Justervesenet er registrert som teknisk kontrollorgan i EUs database for Måleinstrumentdirektivet MID
2014/32/EU og Direktivet for ikke automatiske vekter NAWI 2014/31/EU. Teknisk kontrollorgan er en
uavhengig tredjepart som kan dokumentere overfor produsent om måleinstrumenter oppfyller EØSregelverkets krav. En samsvarsvurdering fra et teknisk kontrollorgan aksepteres i hele EØS-området.
Justervesenet er utpekt som teknisk kontrollorgan med Id. nr. 0431 for følgende måleinstrumenter:







Ikke-automatiske vekter (NAWI, moduler B, D, F, G)
Automatiske vekter (MID, moduler B, D, F, G)
Vannmålere og varmemålere (MID, moduler B, D, F)
Gjennomstrømningsmålere for væsker unntatt vann (MID, moduler B, D, F, G)
Elektrisitetsmålere (MID, moduler B, D, F)
Flerdimensjonsmålere (MID, moduler B, D, F)

Samsvarsvurdering kan gjennomføres etter følgende MID moduler:




B (typeprøving) + F (førstegangsverifikasjon)
B (typeprøving) + D (kvalitetssikring av produksjonsprosessen)
G (enhetsverifikasjon)

Førstegangsverifikasjon (F) utføres normalt av Justervesenets distriktskontorer. For mer informasjon og
bestilling av førstegangsverifikasjon, se Justervesenets hjemmeside.
Alle priser er i norske kroner og eks.mva.
Leveringsbetingelser
Våre leveringsbetingelser og søknadsskjema finner du på våre hjemmesider under fanen «Teknisk
kontroll organ».
Utenlandske søkere
For søkere utenfor Norge se vår engelske hjemmeside under fanen «Notified Body». Her finnes
informasjon, søknadskjema og leveringsbetingelser på engelsk.
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Veiledende priser for TKO- arbeid utført fra og med 16.03.2019
Dette er en veiledende prisliste. I de tilfeller Justervesenet mener at et oppdrag medfører mer kostnader og bruk av mer tid og
ressurser enn det som det er lagt til grunn for i denne veiledende prislisten, kan Justervesenet utarbeide eget prisoverslag.

TKO-oppdrag, modul B, D og G
Pris
Modul B (typeprøving), modul D (kvalitetssikring av produksjonsprosessen) og modul G
(enhetsverifikasjon).
Timepriser for sertifisering og reisetid:
Timepris ved arbeid i laboratoriet eller i felt med bruk av normaler:

1 590,2 090,-

Timepris faktureres pr. påbegynt kvarter og gjelder mellom 08:00-15:45 på hverdager. Utover disse
tidene, i helger, på offentlige fridager og helligdager tilkommer det overtidstillegg.
I tillegg kommer km-godtgjørelse, reisekostnader, diettgodtgjørelse, overnattingskostnader
fraktkostnader og/eller kostnader for tester utført hos våre underleverandører og andre påløpte
kostander knyttet til oppdraget.
*) Se også spesifisering av fraktkostnader og tillegg for bruk av tyngre normaler/referanser under.

TKO-oppdrag, modul F (førstegangsverifikasjon)
Prisingen består av to hovedkomponenter. En fast oppdragspris og en timepris basert på tidsbruk ved utførelsen
av oppdraget. Timeprisen gjelder også ved kjøring til og fra oppdragsstedet.
Pris:
Oppdragspris:
4500,Oppdragspris inkluderer bla.:
Administrasjon og forberedelser
Dialog med oppdragsgiver
Kvalitetssikring av oppdraget i etterkant
Utstedelse av sertifikat/rapport
Timepris:
Faktureres pr. påbegynte kvarter
Gjelder også for reisetid til/fra oppdragssted

2220,-

Timepris gjelder mellom 08:00-15:45 på hverdager. Utover disse tidene, i helger, på offentlige fridager og
helligdager tilkommer det overtidstillegg.
Km-godtgjørelse og diettgodtgjørelse er inkludert i timeprisen
I tillegg kommer reiseutgifter til fly, ferger osv. overnattingskostnader, fraktkostnader og/eller kostnader for tester
utført hos våre underleverandører og andre påløpte kostander knyttet til oppdraget.
*) Se også spesifisering av fraktkostnader og tillegg for bruk av tyngre normaler/referanser under.
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*) Fraktkostander og tillegg for bruk av normaler/referanser
Dersom Justervesenet bruker en ekstern transportør vil eventuelle transportutgifter som overskrider prisene
nedenfor, viderefaktureres disse kostnadene til søker. Det vil da kunne medføre at det sendes en tilleggsfaktura
i etterkant av først oversendte faktura.

Fraktkostander:

Dersom det for oppdraget må medbringes utstyr nødvendig for arbeidet, faktureres dette som regel med en fastpris
i forhold til type transport.
Fastpriser er som følger:
- Lodd over 5t (tung lastebil med/uten tilhenger)
- Lodd opp til 5 tonn (liten lastebil)

13 800,5 175,-

Ovennevnte priser gjelder både hvis Justervesenet transporterer utstyret på egne biler og hvis vi bruker en
ekstern transportør.

Tillegg for bruk av tyngre normaler/referanser (pr.oppdrag):

Volumnormaler og annet utstyr med lastebil (inkluderer Justervesenets volumbilnormal):
Annet utstyr på tilhenger (volumnormaler, lodd mv.)

5175,2500,-

Alle priser er i norske kroner og eks.mva.
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