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Veileder for brukere av transportbåndvekter med vifter eller andre 
komponenter som kan påvirke måleresultatet. 
 

Justervesenet håndhever krav til måleinstrumenter som benyttes i økonomisk oppgjør. 
Kravene som stilles er gitt i lov om målenheter, måling og normaltid (LMM), samt 
instrumentspesifikke forskrifter. Loven (LMM) har som formål å sikre en måleteknisk 
infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt, samt å bidra til en effektiv bruk av 
samfunnets ressurser. Loven skal også bidra til at målinger og måleresultater er 
tilfredsstillende nøyaktige og ivareta beskyttelsesverdige interesser.  

Justervesenet har ved tilsyn sett at det monteres vifter i forkant av transportbåndvekter som 
benyttes til innveiing av pelagisk fisk. Årsaken til at slike vifter monteres kan være flere, men 
det er kommet frem at disse er montert blant annet for å fjerne urenheter og overflødig vann 
før innveiing og pakking. Justervesenet har ikke på generell basis motforestilling mot at dette 
gjøres, men det forutsettes da at måleresultatet ikke påvirkes. 

Bruker har ansvar for at måleredskapene til enhver tid tilfredsstiller kravene, og dermed at 
slike innretninger ikke brukes slik at de påvirket måleresultatene.  

I LMM, paragraf 10 andre ledd bokstav c, fastsetter at Justervesenet ved enkeltvedtak kan 
stille krav til bruk, installasjon, vedlikehold, omgivelser og andre forhold som kan påvirke det 
måleresultatet som fremskaffes ved bruk av et måleredskap.  

Justervesenet vil derfor ved neste tilsyn, hvor det oppdages slike vifter undersøke om 
målingene påvirkes. Med bakgrunn i konkrete undersøkelser vil det kunne bli fattet vedtak 
om fjerning av viftene eller stansing/ubrukbargjøring av aktuelle veiesystemer. 

Nærmere opplysninger kan fås ved kontakt med: 

Underdirektør i tilsynsavdelingen:  

Robert Hughes, rhu@justervesenet.no 

Tilsynsingeniør med fagansvar pelagisk sektor: 

Øyvind Dalhus, oed@justervesenet.no 
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