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Justervesenet - din side
Gir deg tilgang til selvbetjeningsløsningene våre

Send inn TKO søknad for 

førstegangsverifikasjon Modul F

Teknisk kontrollorgan

Tjenesten brukes av installasjonsfirmaer 

for taksametre

Kontroll av taksametre

Tilgang til denne siden krever forhøyet 
sikkerhet

Innmeldinger til Justervesenet

• Retting etter pålegg fra Justervesenet

• Plombebrudd

• Reparasjon eller service

• Opprett nytt måleredskap som er ferdig 

samsvarsvurdert fra leverandør

https://dinside.justervesenet.no/



Logg inn på din side
https://dinside.justervesenet.no

Innlogging gis under forutsetning av at 

du godtar våre brukervilkår

Brukervilkår

Her kan du endre 

• E-post adresse (brukernavn)

• Mobilnummer

• Selskap du er autorisert til å 

representere

• Avslutte profil ved å henvende deg  

til postmottak@justervesenet.no 

Min profil

Krever at man har en brukerkonto hos 

Justervesenets din side

Logg inn



Justervesenet som 

Teknisk kontrollorgan

• Hvem kan søke?

• Produsentens og autorisert representants ansvar

TKO modul F etter MID og NAWID

• Ekstra dokumentasjonskrav

• Informasjon vedr. BREXIT

Viktig melding

• Adresse#1 er søkerens e-post adresse
• Adresse#2 er valgfritt og kan f.eks være et felles e-post hos søker

Rapport/sertifikat etter førstegangsverifikasjon

Fullføre søknaden
• Du må laste opp godkjenningsdokument på instrumentet



Taksameterkontroll
Krav til installasjon og bruk av taksametre

Bruk oppslag i løyveregisteret for riktig 

løyvenummer og taklampe. Eksempel:

• Løyvenummer - 30 03 000050

• Taklampe nr - VI 50

Oppgi korrekte opplysninger

Kontroll av taksametre

• Ny installasjon av taksameter

• Plombebrudd/reparasjon/service

• Plombebrudd etter retting som følge av avvik

• Utmontering av taksameter

Utmontering

Meld utmontering først deretter opprett nytt 

taksameter på ny løyvehaver

Pris Kr. 36,00

Dato 20.januar 2022
Tid 13:40

OPPTATT

TAXIStartStoppBetaling

Taksameter XX
Modell XXX
Serienummer

M15På



Innmeldinger til Justervenet

Det skal kun søkes etter informasjon om andre 

virksomheter i den grad det er nødvendig for din bruk. 

Dette betyr at om du er bruker skal du kun slå opp på detaljer 
om bedrifter som du eier eller er ansatt i. 

Dersom du er en reparatør og rapporterer på vegne av bedrifter, 
skal du kun slå opp de bedriftene som er aktuelle for å sende 
nødvendig informasjon til Justervesenet.



Søk opp eier 
av instrument(ene)

A

B

C

Saksnummer

Firmanavn

Organisasjons nr

Instrument med 
pålegg om retting fra Justervesenet

Innmeldinger til Justervesenet
Melding om retting etter pålegg fra Justervesenet og 

melding om plombebrudd som følge av annen reparasjon 
eller service

OrganisasjonsnrC

Pålegg fra Justervesenet

Plombebrudd/reparasjon

Live visning



Demo
https://dinside.justervesenet.no



Brukerstøtte
Spørsmål om bruk av tjenestene på Din side

Kontakt oss

Trenger du hjelp? 

Kontakt oss hvis du har tekniske spørsmål om bruk av 

selvbetjeningsløsningene

Skriv til oss : tadhenvendelser@justervesenet.no

Ring oss: 64 84 84 84 (Tlf. tid 09:00 – 14:00)

mailto:tadhenvendelser@justervesenet.no

