
Et måleinstruments «livssyklus»

Av: Gunnstein Å. Hæreid. Gruppeleder sertifisering



• For måleredskap er det to direktiver som gjelder:

- Måleinstrumentdirektivet (MID): 2014/32/EU (tidligere 2004/22/EC)

- Direktiv for ikke automatiske vekter (NAWID): 2014/31/EU (tidligere 2009/23/EC og 90/384/EEC)

• Justervesenet er utnevnt som teknisk kontroll organ i Norge for begge disse direktivene.

• Disse to direktivene er implementert i norsk lovgivning og følgende norske lover og forskrifter gjelder:
• 2007.01.26 nr 04: Lov om målenheter, måling og normaltid

• FOR-2007-12-20-1723 (NFD); Forskrift for måleenheter og måling (generelt)
I tillegg diverse forskrifter for spesifikke Måleredskaper og målemetoder.
Se Justervesenets hjemmeside for utfyllende: https://www.justervesenet.no/regelverk/gjeldende-regelverk/

Direktiver

https://www.justervesenet.no/regelverk/gjeldende-regelverk/


EU / EØS

Direktiver relatert til målinger som 
benyttes som grunnlag for kjøp og salg

Før 20 april 2016

MID 2004/22/EC

NAWI 2009/23/EC (90/383/EEC)
Fra og med 20 april 2016

MID 2014/32/EU

NAWID 2014/31/EU



Et teknisk kontrollorgan er:
• - en tredjepart som kan dokumentere overfor produsent om 

måleredskapet oppfyller kravene i de direktiver som gjelder for 
måleredskapen.

• - en uavhengig tredjepart som er utpekt av myndighetene i de 
enkelte EU/EØS-landene.

• - en uavhengig tredjepart som kan utstede sertifikater som 
aksepteres i alle EU/EØS land

• - en uavhengig tredjepart som kan tilby sine tjenester på tvers av 
landegrenser. Det betyr i praksis at det er konkurranse de Tekniske 
kontrollorgan imellom.

Teknisk kontrollorgan



Teknisk Kontroll Organ og Tilsyn

Det er en klar forskjell mellom de oppgaver som Justervesenet utfører som Teknisk Kontrollorgan 
(TKO) og som Tilsynsmyndighet.

Som TKO sertifiserer/verifiserer vi at måleutstyr er i henhold europeiske direktiv

Dette arbeidet er konkurranseutsatt og kunden kan få dette utført av hvilket som helst TKO i alle europeiske land de måtte 
ønske.

Som Tilsynsmyndighet følger vi opp og kontroller at måleutstyret måler riktig og at det brukes på en korrekt måte i perioden 
etter at sertifiseringen er gjennomført. Dette er en myndighetspålagt oppgave.



Veien til en samsvarserklæring og til markedet/Prosedyrer (moduler) 
for samsvarsvurdering



Det starter med at en produsent har tatt frem et nytt produkt

Produkt klar for samsvarsvurdering. 

Produsenten eller en autorisert representant søker typegodkjenning hos et 
Teknisk Kontroll Organ (Notified Body)

OBS at det kun er den ansvarlige produsenten eller en autorisert representant for 
den ansvarlige produsenten som kan søke samsvarsvurdering (autorisert 
representant må ha skriftlig fullmakt fra produsenten)

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Ansvar

TKO/Tilsyn

Hendelser



Produkt samsvarsvurderes av et Teknisk Kontroll Organ. 

EU Type Examination Certificate Module B utstedes.

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Produsent

TKO/Tilsyn TKO

Hendelser



Produktet selges

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar
Produsent 

(el. Aut. 
rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selgesHendelser

Produsent 
(el. 

Salgsorg./ 
aut. rep)



Søknad om Førstegangsverifikasjon Modul F

OBS at det kun er den ansvarlige produsenten eller en 
autorisert representant for den ansvarlige produsenten 
som kan søke samsvarsvurdering (autorisert 
representant må ha skriftlig fullmakt fra produsenten)

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

TKO

Hendelser

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)



• Utstede EU- samsvarserklæring (EU-Declaration of Confirmity / DOC)

• Dette er det produsenten av måleinstrumentet som er ansvarlig for at blir 
gjort!

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Hendelser

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)



Produktet er lovlig å tas i bruk for kjøp og salg

Livssyklus måleinstrument

Måleinstrument er i bruk for eksempel i:



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produktet er 
lovlig å tas i 
bruk for kjøp og 
salg

Måleinstrument 
brukes

Bruker

Hendelser

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)



Måleinstrument repareres

Ta frem veileder eller kontakt tilsynsavdelingen i Justervesenet

Livssyklus måleinstrument

Utdrag fra veileder:
Ved reparasjon av et måleredskap kan det oppstå tvil om hvorvidt reparasjonen i 
realiteten medfører at måleredskapet blir et nytt produkt. Dersom måleredskapet er å 
anse som et nytt produkt, vil det stilles ytterligere krav for oppfølging av 
reparasjonen. Et nytt måleredskap skal være samsvarsvurdert og det skal foreligge en 
samsvarserklæring før det kan tas i bruk…….

https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2021/04/Veielder_krav-ved-salg-og-krav-under-bruk_versjon_1_0.pdf


«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produktet er 
lovlig å tas i 
bruk for kjøp og 
salg

Måleinstrument 
brukes

Bruker

Hendelser Måleinstrument 
repareres

Ta frem veileder

Bruker (eller 
servicefirma?)

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2021/04/Veielder_krav-ved-salg-og-krav-under-bruk_versjon_1_0.pdf


Måleinstrument er reparert og reparasjon er så 
omfattende at det konkluderes med (ut fra veileder 
eller etter konferering med tilsynsavdelingen) at det er 
behov for ny samsvars-vurdering. M.a.o instrumentet 
anses som et nytt instrument

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produktet er 
lovlig å tas i 
bruk for kjøp og 
salg

Måleinstrument 
brukes

Bruker

Hendelser Måleinstrument 
er reparert og 
reparasjon er så 
omfattende at 
det konkluderes 
med at det er 
behov for ny 
samsvars-
vurdering

Bruker og 
Produsent

TKO

Måleinstrument 
repareres

Ta frem veileder

Bruker

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2021/04/Veielder_krav-ved-salg-og-krav-under-bruk_versjon_1_0.pdf


Er reparasjonen av en slik grad at instrumentet 
etter reparasjonen fortsatt er i henhold til EU 
typegodkjenningen?

men reparasjonen er allikevel så omfattende at 
måleinstrumentet er å anse som et nytt 
måleinstrument 

da må det søkes om en ny førstegangsverifikasjon 
modul F.

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produktet er 
lovlig å tas i 
bruk for kjøp og 
salg

Måleinstrument 
brukes

Bruker

Hendelser Måleinstrument 
er reparert og 
reparasjon er så 
omfattende at 
det konkluderes 
med at det er 
behov for ny 
samsvars-
vurdering

Bruker og 
Produsent

TKO

Måleinstrument 
repareres

Ta frem veileder

Bruker

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2021/04/Veielder_krav-ved-salg-og-krav-under-bruk_versjon_1_0.pdf


Er reparasjonen av en slik grad at instrumentet 
etter reparasjonen ikke er i henhold til EU 
typegodkjenningen?

for eksempel hvis en har bygget måleinstrument 
helt om slik at en har «bygget seg ut av» EU 
typegodkjenningen

da må en søke om en ny EU typegodkjenning 
modul B (eventuelt en EU enhetsgodkjenning 
modul G) og da kanskje med en ny ansvarlig 
produsent?

Livssyklus måleinstrument



«Livssyklus måleinstrument» der en velger typegodkjenning (modul B) og Førstegangsverifikasjon 
(Modul F) som prosedyre for samsvarsvurdering (altså modul B+F)

Produsent

Produkt klar 
for samsvars-
vurdering. 
Produsent 
eller en 
autorisert 
representnat
søker type-
godkjenning 
hos et Teknisk 
Kontroll Organ 
(Notified
Body)

Produkt 
samsvars -
vurderes av et 
Teknisk Kontroll 
Organ. EU Type 
Examination
Certificate
Module B 
utstedes.

Ansvar

Søknad om 
Førstegangs-
verifikasjon 
Modul F

Utstede EU-
samsvars-
erklæring 
(EU-Declaration
of Confirmity

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

TKO/Tilsyn
TKO

Produktet selges

Produsent

TKO

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produktet er 
lovlig å tas i 
bruk for kjøp og 
salg

Måleinstrument 
brukes

Bruker

Hendelser Måleinstrument 
er reparert og 
reparasjon er så 
omfattende at 
det konkluderes 
med at det er 
behov for ny 
samsvars-
vurdering

Bruker og 
Produsent

TKO

Måleinstrument 
repareres

Ta frem veileder

Bruker

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Tilsyns-
myndighet 
kan utføre 

tilsyn

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

Produsent 
(el. Aut. 

rep)

https://www.justervesenet.no/wp-content/uploads/2021/04/Veielder_krav-ved-salg-og-krav-under-bruk_versjon_1_0.pdf


SPØRSMÅL?



Måleinstrument eller bare en komponent?

Av: Gunnstein Å. Hæreid. Gruppeleder sertifisering



Over er to «headinger» på 2 forskjellige sertifikattyper som er ganske vanlige i forbindelse med måleinstrumenter.

- Den til venstre er til et typegodkjenningssertifikat og dekker et komplett måleinstrument

- Den til høyre er til et sertifikat som kun dekker en enkel komponent i et komplett måleinstrument.

I noen tilfeller er begge typer sertifikater utstedt på det som kan se ut som samme produkt!

Når en selger et måleinstrument må en være tydelig på hva en selger og den som kjøper må også være nøye på å 
sjekke hva han kjøper.

Er det et komplett måleinstrument eller er det bare en komponent til et måleinstrument?

Vi opplever at dette i skaper usikkerhet og noen ganger problemer for den som skal kjøpe måleinstrumentet.

Et komplett måleinstrument eller kun en komponent?



For de av dere som arbeider med vekter er kanskje vekttypen Automatisk 
gravimetrisk fylleinstrument kjent. Dette er i Måleinstrumentdirektivet 
2014/32/EU definert som en automatisk vekt.

Automatisk vekt:
Et måleredskap som bestemmer massen av et produkt uten inngrep fra en operatør, og som 
følger et forhåndsdefinert program av automatiske prosesser karakteristisk for måleredskapet

Et komplett måleinstrument?
- Eksempel



Automatisk gravimetrisk fylleinstrument:

En automatisk vekt som fyller pakninger fra bulk med en forhåndsbestemt og tilnærmet konstant
masse.

---------
Med andre ord:
En forteller/programmerer den automatiske gravimetrisk vekten med hvor mye en ønsker veid ut 
og så ordner den dette automatisk uten at du som operatør gjør noe i selve veieprosessen.

Hva må et automatisk gravimetrisk fylleinstrument 
bestå av for at den skal klare å gjøre dette?

Et komplett måleinstrument?



OIML R61 er angitt som normativ standard i Official Journal i EU for 
denne type automatiske veieinstrument 

og i den er det definert hva et automatisk gravimetrisk fylleinstrument 
består av.

En automatisk vekt som er ment å fylle pakninger med en
forhåndsbestemt og tilnærmet konstant masse fra bulk ved å gjøre
automatisk veiing, og som innbefatter hovedsaklig automatisk
mateinnretning(er) i sammen med veiemoduler og egnende kontroll
og tømmeinnretninger.

Et komplett måleinstrument?

https://www.oiml.org/en/publications/recommendations/en/files/pdf_r/r061-p-e17.pdf


Så……

hvis dere som leverandør har solgt eller dere som servicefirma har kjøpt en indikator/kontroller 
(med programmeringsfunksjon)

Hva har dere da solgt/kjøpt?

- En komplett automatisk gravimetrisk fylleinstrument ?

Et komplett måleinstrument?

-eller?

-En komponent til et automatisk gravimetrisk fylleinstrument?



La oss nå si at en ønsker å benytte denne indikatoren/kontrolleren i et gammelt automatisk 
gravimetrisk fylleinstrument fordi den opprinnelige som satt der er ødelagt og så gammelt at 
det ikke er mulig å få tak i tilsvarende.

Hvordan skal du da få godkjent det ombygde/reparerte automatiske gravimetriske 
fylleinstrumentet med ny indikatoren/kontroller? Instrumentet er nå å anse som et nytt 
instrument siden en så vesentlig komponent er skiftet (Ref. veiledning)!

• En må avklare er hvem som er eller skal være den ansvarlige produsenten av det 
ombygde/reparerte måleinstrumentet?

• Det finnes en typegodkjenning som sier at indikatoren/kontrolleren kan benyttes i en 
automatisk gravimetrisk fylleinstrument under en del forutsetninger.

• Typegodkjenningen er utstedt til produsenten av indikatoren/kontrolleren. 
• Det er da kun produsenten som kan søke førstegangsverifikasjon basert på/ved hjelp av 

denne typegodkjenningen.

Det betyr at hvis typegodkjenningen skal benyttes til å søke en førstegangsverifikasjon så må 
produsenten ta ansvar for det komplette automatiske gravimetriske fylleinstrumentet
Er produsenten av indikatoren/kontrolleren villig til å gjøre det?
Ikke alle produsenter er villig til det!

Et komplett måleinstrument?
Eksempel



Hvis produsenten ikke vil stå som ansvarlig produsent for det «nye» komplette 
automatiske gravimetriske fylleinstrumentet så har både leverandør og kjøper en 
utfordring

Det «nye» instrumentet kan ikke førstegangsverifiseres basert EU type 
examination certificate (B+F) for det er det produsenten av indikator/kontroller 
rår over.

Og kjøper har kanskje i sitt tilbud til sin kunde kalkulert en helt feil pris på 
sertifisering av produktet?
Han har kalkulert med en førstegangsverifikasjon, men må ut i en helt annen og 
dyrere sertifiseringsprosess siden typegodkjenningen ikke kan benyttes

Et komplett måleinstrument?
Eksempel



Hvis indikatoren/kontrolleren skal inngå som en komponent i en ombygd 
gravimetrisk fyllemaskin så er det ikke uvanlig at noen andre en produsenten av 
komponenten tar ansvar som produsent og får et eget EU sertifikat på den 
ombygde automatiske fylleinstrumentet
Hvis dere har et sertifikat som dokumenteres at komponenten kan benyttes som 
en del/modul av en automatisk gravimetrisk fylleinstrument (ofte kalt Evaluation 
eller Part certificate) og dere får lov av eier å benytte det, så er det håp!

Et Evaluation certificate kan altså ikke brukes ALENE til å søke 
førstegangsverifikasjon modul F, men det kan benyttes som dokumentasjon for å 
søke om et eget EU MID sertifikat som dekker en komplett automatisk 
gravimetrisk fylleinstrument (det kan for eksempel være et modul G sertifikat)

Et komplett måleinstrument?



Sertifiserings dokumentasjon, sertifikater……….

MID & NAWID certificate

- EU type examination
certificate

- EU Unit verification
certificate

Evaluation 
certificate

Part 
certificate

EU Type ex. 
certificate

OIML report

EMC reportOther
documentation



Over er to «headinger» på 2 forskjellige sertifikattyper som er ganske vanlige i forbindelse med måleinstrumenter.

- Den til venstre er et typegodkjenningssertifikat og dekker et komplett måleinstrument

- Det til høyre er et sertifikat som kun dekker en enkel komponent i et komplett måleinstrument.

I noen tilfeller er begge typer sertifikater utstedt på det som kan se ut som samme produkt

Et komplett måleinstrument?

DET ER OK Å BENYTTE EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE, MEN DET GJELDER FOR ET KOMPLETT 
MÅLEINSTRUMENT OG IKKE BARE FOR EN KOMPONENT

AVKLAR DERFOR:
HVEM SKAL SØKE OM SAMSVARSVURDERING? 

DET ER I UTGANGSPUNKTET HOLDER AV TYPEGODKJENNINGSSERTIFIKATET SOM KAN GJØRE DETTE
OG DET ER PRODUSENTEN AV PRODUKTET!



SPØRSMÅL?
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