
Forskrift om endringer i instrumentspesifikke forskrifter  

 
Fastsatt av Justervesenet [..] med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 
7 første ledd bokstav b og c og andre ledd, samt § 10 andre ledd bokstav a.  

 

 
I 

 
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter gjøres følgende 
endringer:  
 
§ 5 andre ledd oppheves.  
 
 
§ 34 a (ny) skal lyde:   
 
§ 34 a. Tilleggskrav til transportbåndvekter som brukes ved landing av fisk  
 
Transportbåndvekt som brukes ved landing av fisk skal ha display eller annen tydelig 
avlesningsmulighet plassert i eller ved vekten.  
 
Veid kvantum skal kunne avleses fortløpende. Ved bruk skal veid kvantum kunne avleses 
direkte.  
 
Vekten skal ha minst ett tilleggsdisplay som gjentar visningen av veieresultatet fra 
hoveddisplayet. Tilleggsdisplayet skal ikke ha funksjoner som kan påvirke veieresultatet. 
Tilleggsdisplayet skal ha lik deling som hoveddisplayet.   
 
Vekten skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper 
kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal ha lik 
deling som grunntelleverket. .    
 
Vekten skal ha funksjoner som avdekker registrerbare feil i vekten. Dersom slik feil 
avdekkes, skal tilførsel av fisk til vekten stoppe automatisk.  
 
Dersom vekten ikke nullstilles eller tareres ved oppstart og minst hvert 30. minutt, skal 
tilførsel av fisk til vekten stoppe automatisk.  
 
 
 

II 
 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske diskontinuerlige 
summeringsvekter (summerende beholdervekter) gjøres følgende endringer:  
 
§ 5 andre ledd oppheves.  
 
 
§ 36 a (ny) skal  lyde: 
 
§ 36 a. Tilleggskrav til summerende beholdervekter som brukes ved landing av fisk   
 
Summerende beholdervekt som brukes ved landing av fisk skal ha display eller annen 
tydelig avlesningsmulighet plassert i eller ved vekten.  
 



Veid kvantum skal kunne avleses fortløpende. Ved bruk skal veid kvantum kunne avleses 
direkte.  
 
Vekten skal ha minst ett tilleggsdisplay som gjentar visningen av veieresultatet fra 
hoveddisplayet. Tilleggsdisplayet skal ikke ha funksjoner som kan påvirke veieresultatet. 
Tilleggsdisplayet skal ha lik deling som hoveddisplayet.   
 
Vekten skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper 
kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal ha lik 
deling som grunntelleverket. .    

 

III 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for automatisk veiing av 
enkeltmengder (catchvekter) gjøres følgende endringer:  
 
§ 5 andre ledd oppheves.  
 
 
§ 34 a (ny) skal lyde:  
 
§ 34 a. Tilleggskrav til catchvekter som brukes ved landing av fisk  
 
Catchvekt som brukes ved landing av fisk skal ha display eller annen tydelig 
avlesningsmulighet plassert i eller ved vekten.  
 
Veid kvantum skal kunne avleses fortløpende. Ved bruk skal veid kvantum kunne avleses 
direkte.  
 
Vekten skal ha minst ett tilleggsdisplay som gjentar visningen av veieresultatet fra 
hoveddisplayet. Tilleggsdisplayet skal ikke ha funksjoner som kan påvirke veieresultatet. 
Tilleggsdisplayet skal ha lik deling som hoveddisplayet.   
 
Vekten skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper 
kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal ha lik 
deling som grunntelleverket. .    
 
 
 

IV 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske gravimetriske 
fyllemaskiner gjøres følgende endringer:  
 
§ 5 andre ledd oppheves.  
 
 
§ 31 a (ny) skal lyde:  
 
§ 31 a. Tilleggskrav til automatiske gravimetriske fyllemaskiner som brukes ved 
landing av fisk   
 
Automatisk gravimetrisk fyllemaskin som brukes ved landing av fisk skal ha display eller 
annen tydelig avlesningsmulighet plassert i eller ved vekten.  
 



Veid kvantum skal kunne avleses fortløpende. Ved bruk skal veid kvantum kunne avleses 
direkte.  
 
Vekten skal ha mer enn ett telleverk, hvor det ene skal være en totalteller som løper 
kontinuerlig og som ikke kan nullstilles uten å bryte forseglinger. Totaltelleren skal ha lik 
deling som grunntelleverket.       
  

 

V 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter gjøres følgende 
endring:  
 
§ 22 a (ny) skal lyde:  
 
§ 22 a. Tilleggskrav til ikke-automatiske vekter som brukes ved landing av fisk  
 
Ikke-automatisk vekt som brukes ved landing av fisk skal ha display eller annen tydelig 
avlesningsmulighet plassert i eller ved vekten.  
 
Veid kvantum skal kunne avleses fortløpende. Ved bruk skal veid kvantum kunne avleses 
direkte.  
 
 

VI 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1741 om krav til automatiske jernbanevekter gjøres       

følgende endring:  

 

§ 5 andre ledd oppheves.  

 

VII 

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

dynamisk måling av andre væsker enn vann gjøres følgende endring:  

 

§ 5 andre ledd oppheves.  

 

VIII 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1746 om krav til instrumenter til flerdimensjonale 

målinger gjøres følgende endring:  

 

§ 5 andre ledd oppheves.  

 

 



IX 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1740 om krav til lengdemålingsinstrumenter gjøres        

følgende endring:  

 

§ 5 andre ledd oppheves.  

X 

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1739 om krav til materielle lengdemål gjøres       

følgende endring:  

 

§ 5 andre ledd oppheves.  

 

XI 

 

 
Endringene trer i kraft 1.2.2020 

 

 

 

 

 


