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1 Innledning 
 

Justervesenet sender med dette forslag til endringer i forskrift 21. desember 2007 nr. 
1743 om krav til varmemålere og forskrift 21. desember 2007 nr. 1745 om krav til 
vannmålere på høring. Endringer i forskriftene fastsettes av Justervesenet med 
hjemmel i lov 26. januar 2008 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) 
§ 7 andre ledd, § 10 andre ledd, § 15 og § 17 andre ledd. 
 
Det foreslås at det fastsettes krav til vannmålere og varmemålere (heretter 
varmeenergimålere) når disse brukes som grunnlag for et økonomisk oppgjør, i 
tillegg til de kravene som allerede gjelder for vann- og varmeenergimålere når disse 
selges til bruk i økonomisk oppgjør.  
 

2 Bakgrunn og behov for endringer 
 

Justervesenet har de siste årene mottatt et økende antall henvendelser fra 
vannkunder som mener de har en vannmåler med store målefeil. Dette fordi de har 
fått en unormalt høy regning for sitt vannforbruk fra vannverk eller kommune. Videre 
erfarer Justervesenet at fjernvarmemottakere i økende grad etterspør kontroll av 
varmeenergimålere. Dette kan tyde på at det er varierende eller lite tillit til målingene 
av vann og varmeenergi. 

Vann- og varmeenergimålere omfattes av det EØS-relevante 
måleinstrumentdirektivet (MID) som fastsetter krav til måleinstrumenter når de 
selges. MID er et av flere varedirektiv som skal bidra til fri handel med varer i EØS-
området. Det er europeisk praksis at MIDs krav fastsettes kun til måleinstrumenter 
som skal brukes på et område der det også er krav til kvalitet i målingen når 
måleinstrumentet er i bruk (etter at det er solgt og installert). I Norge har det tidligere 
kun vært fastsatt krav for slike målere når de selges, uavhengig av hva de brukes til.  

For å harmonisere norsk regelverk med det europeiske, er det derfor foretatt 
endringer i forskrift om målenheter og måling slik at det er samsvar mellom hvilke 
måleredskaper det er satt krav til ved salg og under bruk. Basert på Justervesenets 
utredning om behov for krav under bruk til vann- og varmenergimålere, fremgår det 
nå av forskrift om målenheter og måling § 3-1 at vannmålere og varmeenergimålere 
er underlagt krav ved salg og under bruk når måleresultatet skal brukes ved 
økonomiske oppgjør.  

Det er foreløpig ikke fastsatt særskilte krav som skal gjelde for kvaliteten på målingen 
i vann- og varmeenergimålere når de brukes. Det er også behov for at brukers plikter 
til å ha et system for å sørge for at målerne oppfyller kravene under bruk presiseres. 
Tydelige krav til bruk er videre en forutsetning for tilsyn. I denne høringen foreslås 
slike krav.  



3 

 

2.1 Vannmålere 
 

Vannmålere brukes både i private husholdninger og i næringsvirksomhet for å måle 
forbruket av vann, i hovedsak som grunnlag for betaling av vann- og avløpsgebyrer til 
kommuner. Mange kommuner1 har fastsatt størrelsen på vann- og avløpsgebyr i 
lokale forskrifter.  

Justervesenet har ikke oversikt over feilsituasjonen for vannmålere som er i bruk i 
Norge. For øvrige typer måleredskaper Justervesenet fører tilsyn med avdekkes feil 
ved 12 % av måleredskapene. Resultatene fra Justervesenets kalibrering av 
vannmålere på oppdrag fra bl.a. enkelte kommuner, viser at feilsituasjonen i 
vannmålere minst tilsvarer gjennomsnittlig feilsituasjon for måleredskap. I tillegg 
avdekker kalibreringene at feilen gjennomgående går i kundens disfavør, slik at 
kunden betaler for mer vann enn det faktiske forbruket. Feil ved måleresultatet kan 
føre til potensielt store feil i det økonomiske oppgjøret hos kundene. 

I 2018 var den totale vannleveransen på det kommunale distribusjonsnettet ca. 
703 400 000 m3.2 Det er økende fokus på rent vann som en ikke ubegrenset ressurs, 
og stadig flere forbrukere betaler for sitt vannforbruk basert på vannmålere i private 
hjem og næringslokaler. Det er derfor grunn til å tro at behovet for tillit til målerne vil 
øke fremover. Flere av de kommunale forskriftene omfatter nøyaktighetskrav til 
vannmåleren under bruk. Hvordan slike krav under bruk følges opp varierer fra 
kommune til kommune.  

Et nasjonalt regelverk med tilhørende måleteknisk tilsyn vil bidra til bedre og jevnere 
kvalitet i kommunenes arbeid med å sørge for at måleresultatene er tilstrekkelig 
nøyaktige og dermed legge et bedre grunnlag for tillit til målinger av vannforbruk.  

 

2.2 Varmeenergimålere 
 

Varmeenergimålere, som også omfatter måling av kjøling, brukes for å måle energien 
som avgis i et fjernvarme- eller fjernkjøleanlegg til bo- eller næringsenheter. 
Varmeenergimålerne brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør 
mellom kunden og fjernvarmeanlegget.  

Forbruket av fjernvarme levert til forbrukere var i Norge 5 870 gigawattime (GWh) i 
2018.3 Salgsinntektene var 4 677 615 000.4 Forbruket av fjernkjøling var 192 GWh i 

 
1 Ca. 170 kommuner i 2019, etter det Justervesenet kjenner til 
2 Se Statistisk sentralbyrås statistikk for Kommunalt vann. Tallene er totaler og gjennomsnitt for hele 
landet. 
3 SSB: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme  
4 SSB: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme , se tabell 2. 

https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme
https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/fjernvarme
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2019.5 Både bruken av fjernvarme- og kjøling samt salgsinntektene, har økt de siste 
årene.6 

På grunn av manglende grunnlag for tilsyn under bruk for varmeenergimålere, har 
Justervesenet lite kjennskap til feilsituasjonen i målingen av den energien som 
overføres. For øvrige typer måleredskaper samlet er feilandelen 12 %. Justervesenet 
har ingen indikasjoner som tyder på at feilandelen er lavere for varmeenergimålere 
enn andre typer måleredskaper. Relativt små målefeil i varmeenergimålere vil føre til 
relativt store feil i økonomisk oppgjør, og i en rapport utarbeidet av Norsk Energi på 
oppdrag fra NVE, etterlyses det mer regulering på dette området7.  

Krav under bruk og tilsyn med dette vil legge et bedre grunnlag for tillit til målingene i 
varmeenergimålere.  

 

3 Gjeldende rett og virkning av nye krav 
 

Det måletekniske regelverket omfatter lov om målenheter, måling og normaltid 
(måleloven), forskrift om målenheter og måling og instrumentspesifikke forskrifter.  
Hvilke måleredskaper det er krav til og hvilke bruksformål kravene skal gjelde for 
fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet i forskrift om målenheter og måling. 
Spesifikke krav for den enkelte type måleredskap fastsettes av Justervesenet i 
instrumentspesifikke forskrifter. 

 

3.1 Gjeldende måleteknisk regelverk for vann- og varmeenergimålere 
 

Forskrift om målenheter og måling fastsetter i § 3-1 at vann- og varmeenergimålere 
er underlagt krav når de selges til bruk for økonomisk oppgjør og når de brukes ved 
økonomisk oppgjør. 

Forskrift om krav til vannmålere og forskrift om krav til varmemålere fastsetter 
instrumentspesifikke krav til henholdsvis vann- og varmeenergimålerne når disse 
selges. Forskriftene representerer en direkte implementering av 
måleinstrumentdirektivet (MID)8. Det føres markedstilsyn med disse målerne. Dette 
tilsynet er rettet mot produsenter eller leverandører og deres ansvar for kun å selge 
målere som tilfredsstiller kravene som gjelder ved salg.   

Forskriften inneholder i dag ikke krav til kvalitet i målingene når slike målere er i bruk, 
og det er dermed heller ikke grunnlag i regelverket for å føre tilsyn med kvaliteten i 
målingene i vann- og varmeenergimålere når de brukes. 

 
5 SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/10658/tableViewLayout1/ 
6 SSB: https://www.ssb.no/statbank/table/10658/  
7 Rapporten er tilgjengelig her, se punkt 8. 
8 2014/32/EU 

https://www.ssb.no/statbank/table/10658/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/10658/
http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_48.pdf
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3.2 Lokale forskrifter og virkningen av forslaget 
 

Flere kommuner som tar inn gebyr for vannleveranse har fastsatt lokale forskrifter for 
å regulere måling og fakturering av vannforbruk. Så langt Justervesenet kjenner til 
retter disse forskriftene seg i hovedsak mot andre forhold enn det rent måletekniske, 
men det finnes eksempler på slike forskrifter som bl.a. fastsetter krav til nøyaktighet i 
vannmåleren.  

Lokale forskrifter om tilknytning til fjernvarmeanlegg er fastsatt av flere kommuner. 
Disse berører, så langt Justervesenet kjenner til, ikke måletekniske forhold.  

Innføring av nasjonale måletekniske krav under bruk vil ikke påvirke kommunenes 
muligheter til å bestemme om det skal brukes vannmålere og/eller 
varmeenergimålere som grunnlag for avgift eller gebyr, og heller ikke forhold som 
knytter seg til størrelse eller form på betaling for vann eller varme. Måletekniske krav 
vil heller ikke omfatte krav om vannkvalitet og vil ikke påvirke kommunenes anledning 
til å fastsette krav knyttet til dette.  

Nasjonale måletekniske krav til vann- og varmeenergimålere under bruk vil medføre 
at kommunene ikke har anledning til å sette mindre strenge krav til vannmålerne, 
f.eks. til lavere nøyaktighet i målerne, enn det som følger av forslaget.  

 

4 Endringene som foreslås 
 

Krav under bruk innebærer å stille krav til vann- og varmeenergimåleren når 
måleresultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør. Dette betyr 
bl.a. at måleren skal tilfredsstille fastsatte krav til f.eks. maksimale tillatte målefeil 
også i bruk over tid, og ikke bare når den er ny. 

Krav under bruk vil rettes mot bruker av måleredskapet. Bruker vil være den som 
fakturerer for det målte forbruket ved bruk av målerne, typisk kommunen, vannverk, 
eller fjernvarmeselskapet. Nærmere presisering av hvem som er bruker kan gjøres i 
forskrift.9  

Krav under bruk vil legge grunnlag for tilsyn med om vann- og varmeenergimålere 
tilfredsstiller de fastsatte kravene når de er i bruk. Tilsyn med forbruksmålere som 
vann- og varmeenergimålere, vil i hovedsak innrettes som tilsyn med internkontrollen 
som bruker av målerne administrerer.  

Å innføre krav under bruk til vann- og varmeenergimålere vil kun innebære krav til 
slike målere når de brukes, og ikke innebære krav om at det skal installeres eller 

 
9 Se forskrift om målenheter og måling § 1-2 bokstav b. 
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brukes slike målere. Kravene vil gjelde måleteknisk relevante forhold for å sikre 
kvaliteten i måleresultatene over tid.   

I det følgende beskrives de endringene som foreslås i regelverket.   

 

4.1 Vannmålere 
 

De foreslåtte endringene for krav til vannmålere tas inn som nye bestemmelser i 
forskrift om krav til vannmålere. 

4.1.1 Egnethet og montering (ny § 31) 
Vannkvalitet og strømningsrate har stor betydning for måleegenskapene i en 
vannmåler, og dermed for hvilken type vannmåler som er egnet for ulike forhold. Det 
er Justervesenets erfaring at det ikke i stor nok grad tas hensyn til dette ved valg av 
type måler. Videre er det også Justervesenets erfaring at vannmålere ofte ikke 
monteres slik som produsenten forutsetter i samsvarserklæringen. Feilmontering 
medfører at måleren ikke fungerer som den skal.  

Å velge egnet måler som monteres i tråd med samsvarsvurderingen er i 
utgangspunktet brukerens plikt etter forskrift om målenheter og måling § 5-1, men 
Justervesenet foreslår å presisere dette i egen bestemmelse i forskrift om krav til 
vannmålere. 

4.1.2 Internkontroll (ny § 32) 
Justervesenet vurderer det som mest hensiktsmessig at brukeren selv tar ansvar for 
kontroll av sine vannmålere gjennom et internkontrollsystem som sørger for at 
kravene til vannmålere i forskriften overholdes. Et internkontrollsystem innebærer at 
brukeren har dokumenterte rutiner for hvordan kontroll utføres og følges opp for å 
sikre at nye og gamle vannmålere tilfredsstiller fastsatte krav.  

Justervesenet har fastsatt en egen forskrift om krav til internkontrollsystem for 
måleredskap og målinger.  

Det foreslås at det fastsettes i forskrift om krav til vannmålere at brukere skal ha et 
internkontrollsystem som sørger for at vannmåler tilfredsstiller kravene i forskriften og 
at dette må tilfredsstille kravene i forskrift om krav til internkontrollsystem for 
måleredskaper og målinger.    

4.1.3 Fjernavlesning og kvalitetssikring av data (ny § 21a og § 33) 
Det er Justervesenets erfaring at flere kommuner og vannverk installerer målere som 
kan fjernavleses. Ved fjernavlesing er det viktig at kvaliteten i måleverdiene er god i 
hele målekjeden fra målingen foretas til måleresultatet brukes.  

I utgangspunktet vil gjeldende krav til egnethet for tiltenkt bruk innebære krav til at 
kommunikasjonsgrensesnittet for fjernavlesningsfunksjon også må ha tilstrekkelig 
kvalitet.  Produsenten har derfor et ansvar for at fjernavlesningsfunksjonen er egnet. 
Normative dokumenter for samsvarsvurdering av slike funksjoner er allerede tatt i 
bruk for ulike typer måleinstrumenter. Imidlertid er Justervesenets erfaring at 
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produsenter ikke alltid er klar over at ansvaret for egnethet også omfatter 
fjernavlesningsfunksjon. For å presisere produsentens ansvar for sikring knyttet til 
fjernavlesning, foreslår vi derfor en ny bestemmelse som fastsetter at dersom en 
vannmåler skal kunne fjernavleses må kommunikasjonsgrensesnittet være sikret og 
inngå i samsvarsvurderingen.      

Når vannmåleren er tatt i bruk og fjernavlesning benyttes, er det avgjørende at 
overføringen av data frem til måleverdien avleses, er tilstrekkelig sikker. Dette har 
bruker ansvar for. Bruker må derfor sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring i 
overføringen slik at riktig data blir overført. For å presisere dette ansvaret foreslås en 
bestemmelse om at bruker er ansvarlig for slik kvalitetssikring og at denne skal 
dokumenteres i internkontrollsystemet.  

4.1.4 Maksimal tillatt målefeil under bruk (§ ny § 34) 
Justervesenet foreslår at det innføres krav til maksimal tillatt målefeil i vannmålere 
som brukes ved økonomiske oppgjør. Dette innebærer at internkontrollsystemet bl.a. 
må inneholde rutiner som sikrer at vannmålerne ikke har større målefeil enn dette når 
de brukes som grunnlag for økonomisk oppgjør.  

Etter internasjonale anbefalinger10 er vanlig grense for maksimal tillatt målefeil under 
bruk det dobbelte av det kravet som gjelder tilsvarende når måleren en ny. Dette vil 
innebære en maksimal tillatt målefeil på ± 4 % for vann med en temperatur på ≤ 30 
°C, og ± 6 % for vann med en temperatur på > 30 °C.  

Justervesenet er kjent med at noen kommuner har satt krav til maksimal tillatt 
målefeil i vannmålere til ± 5 %. Justervesenet ønsker innspill fra høringsinstansene 
vedrørende hvilke krav til nøyaktighet som vurderes som hensiktsmessig for norske 
forhold.   

4.1.5 Andre endringer 
I § 2 om definisjoner foreslås å fastsette at den som anses som bruker av 
vannmålere er den som leverer vann til kunder mot betaling. 

I tillegg foreslås mindre endringer for å rette mindre feil i forskriften. 

 

4.2 Varmeenergimålere 
 

Begrepet «varmemåler» er ikke dekkende for denne type målere, og bør endres til 
«varmeenergimålere» for å være mer presis og mer i tråd med definisjonen i MID. 
Forskriftens tittel foreslås derfor endret til forskrift om krav til varmeenergimålere.  

De foreslåtte endringene for krav til varmeenergimålere tas inn som nye 
bestemmelser i forskrift om krav til varmeenergimålere. 

 
10 OIML Rekommandasjon R49  
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4.2.1 Krav til nøyaktighetsklasser (ny § 33) 
Da MIDs krav til varmemålere ved salg ble implementert i Norge, ble direktivets 
angivelse av krav til nøyaktighetsklasser for ulik anvendelse ikke tatt inn i forskriften. 
Justervesenet foreslår nå å ta en ny bestemmelse som gjengir disse kravene.  

 

 

4.2.2 Egnethet og montering (§ 34) 
Som for vannmålere er bl.a. vannkvalitet og strømningsrate og korrekt montering 
avgjørende for hvordan varmeenergimålere fungerer.  

Å velge egnet måler som monteres i tråd med samsvarsvurderingen er i 
utgangspunktet brukerens plikt etter forskrift om målenheter og måling § 5-1. 
Justervesenet foreslår imidlertid å presisere dette i egen bestemmelse i forskrift om 
krav til vannmålere. 

4.2.3 Internkontroll (§ 35) 
Justervesenet vurderer det som mest hensiktsmessig at brukeren selv tar ansvar for 
kontroll av sine varmeenergimålere gjennom et internkontrollsystem som sørger for 
at kravene til målerne i forskriften overholdes. Et internkontrollsystem innebærer at 
brukeren har dokumenterte rutiner for hvordan kontroll utføres og følges opp for å 
sikre at nye og eldre varmeenergimålerne tilfredsstiller fastsatte krav.  

Justervesenet har fastsatt en egen forskrift om krav til internkontrollsystem for 
måleredskap og målinger.  

Det foreslås at det fastsettes i forskrift om krav til varmeenergimålere at brukere skal 
ha et internkontrollsystem som sørger for at varmeenergimålerne tilfredsstiller 
kravene i forskriften og at dette må tilfredsstille kravene i forskrift om krav til 
internkontrollsystem for måleredskaper og målinger.    

4.2.4 Fjernavlesning og kvalitetssikring av data (§ 21a og § 36) 
Justervesenet anslår at fjernavlesning vil være aktuelt å ta i bruk også for 
varmemålere. Ved fjernavlesing er det viktig at kvaliteten i måleverdiene er god i hele 
målekjeden fra målingen foretas til måleresultatet brukes. Det forslås derfor å 
spesifisere krav til denne funksjonen for varmemålere på samme måte som for 
vannmålere. Se avsnitt 4.1.3.   

4.2.5 Maksimal tillatt målefeil under bruk (§ 37) 
Justervesenet foreslår at det innføres krav til maksimal tillatt målefeil i 
varmeenergimålere som brukes ved økonomiske oppgjør.  

Eksisterende krav til varmeenergimålere som selges er fastsatt i forskrift om krav til 
varmemålere, og uttrykker maksimal tillatt målefeil som en funksjon av målefeil i 
volum eller masse væske som går gjennom måleren, målefeil i temperatur på 
væsken og feil i kalkulatoren som beregner energimengden som avgis. Den 
internasjonale anbefaling i OIML R75 er at maksimal målefeil for en 
varmeenergimåler under bruk skal være det dobbelte av maksimal feil ved salg. 
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Justervesenet foreslår at det innføres krav tilsvarende dette for varmeenergimålere 
som brukes ved økonomisk oppgjør i Norge.  

4.2.6 Andre endringer  
I § 2 om definisjoner foreslås å fastsette at den som anses som bruker av 
vannmålere er den som leverer vann til kunder mot betaling. 

I tillegg foreslås mindre endringer for å rette mindre feil i forskriften. 

 

5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Siden det har eksistert krav til vann- og varmemålere når de selges etter at Norge 
implementerte måleinstrumentdirektivet i 2006, anslås at de målerne som er i bruk i 
hovedsak tilfredsstiller direktivets krav.  
 

5.1 Innføring av krav under bruk til vannmålere 
 

Justervesenets erfaring er at vannmålere som er til salgs og tatt i bruk 
gjennomgående har samsvarsvurdering og dermed oppfyller kravene ved salg. Dette 
medfører at det nye kravet til vannmålere under bruk i liten grad medfører 
investeringskostnader i form av innkjøp eller bytte til nye målere.   

Kostnadene som følger av forslaget vil derfor i hovedsak knytte seg til internkontroll 
og tilsyn med måleresultater.  

5.1.1 Internkontroll og kalibrering 
Det antas at brukere av vannmåler allerede i dag har en viss grad av internkontroll 
med sine vannmålere. Dersom forslaget til krav under bruk blir innført, vil 
internkontrollsystemet for vannmålere måtte tilfredsstille krav til internkontroll fastsatt 
i forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger. Det antas 
imidlertid at det ikke vil påløpe kostnader av betydning for å bygge ut og vedlikeholde 
eksisterende internkontroll slik at den ivaretar krav til vannmålere under bruk som 
foreslått i denne høringen.  

Den tradisjonelle metoden for å kontrollere feil i vannmålere innebærer at et utvalg 
vannmålere monteres ut og sendes til kalibrering hos en leverandør av 
kalibreringstjenester (ekstern kalibrering). En ny måler settes da inn til erstatning for 
den som sendes til kalibrering. Resultatet av kalibreringen legges til grunn i 
vurderingen av behov for utskifting av flere målere. 

Justervesenet kjenner til at det er under utvikling nye metoder for å kontrollere 
kvaliteten i målingen i vannmålere som ikke innebærer ekstern kalibrering. Det er 
derfor ikke foreslått konkrete krav til kalibrering av målere i det nye regelverket. Dette 
innebærer at bruker står fritt til å finne gode metoder for å sikre kvaliteten i 
vannmålerne, så lenge det kan dokumenteres at de sikrer dette formålet. Tradisjonell 
kalibrering av målere kan derfor være en av flere aktuelle metoder. Hvorvidt den 
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valgte metoden sikrer god kontroll med målingene vil være gjenstand for vurdering 
ved Justervesenets tilsyn.   

Det forventes at nye metoder som ikke omfatter ekstern kalibrering totalt sett vil være 
billigere enn tradisjonell metode.  

Dersom tradisjonell metode med ekstern kalibrering velges, vil dette innebære 
kostnader knyttet til montering av ny måler for et utvalg målere samt til kalibrering av 
de utmonterte målerne. Dersom man legger til grunn at i gjennomsnitt 2 % av hver 
brukers vannmålere kalibreres hvert år, og at hver bruker har i gjennomsnitt 2000 
målere, vil dette innebære i gjennomsnitt kalibrering av ca. 40 målere per bruker per 
år. En ny måler inkludert montering anslås å koste rundt 5000 kroner per måler og 
kalibreringen anslås å koste rundt 5000 kroner per måler. Kalibrering av 2 % av 
målerne hvert år vil dermed i gjennomsnitt utgjøre en kostnad på i underkant av 
400 000 kroner per kommune. I tillegg kommer eventuelle kostnader knyttet til 
utskifting av flere målere dersom resultatet fra kalibreringen tilsier dette.  

Justervesenet vil i veileder gi eksempler på hvordan internkontrollsystemer kan 
bygges opp for å tilfredsstille kravene. 

  

5.2 Innføring av krav under bruk til varmeenergimålere 
 

En gjennomgang av varmeenergimålere som de største økonomiske aktørene i 
Norge selger i dag, viser at varmeenergimålerne gjennomgående er samsvarsvurdert 
i henhold til MID. Krav ved salg vil dermed ikke medføre ytterligere krav for å 
samsvarsvurdere varmeenergimålere. 

 
5.2.1 Internkontroll og kalibrering 
Det legges til grunn at brukerne allerede har et internkontrollsystem, og at kostnader 
ved å utvikle og vedlikeholde dette slik at det ivaretar krav til varmeenergimålere 
under bruk i det måletekniske regelverket, ikke er betydelig.  

Som for vannmålere er den tradisjonelle metoden for å kontrollere målefeil i 
varmeenergimålere å erstatte den måleren man vil kontrollere med en ny måler, og 
sende den utmonterte måleren til ekstern kalibrering. Resultatet av kalibreringen 
legges til grunn i vurderingen av behov for utskifting av flere målere. 

Justervesenet kjenner til at det også for varmeenergimålere utvikles nye 
kontrollmetoder, og det foreslås derfor ikke konkrete krav til kalibrering av målere i 
det nye regelverket. Dette innebærer at bruker står fritt til å finne gode metoder for å 
sikre kvaliteten i vannmålerne, så lenge metoden kan dokumentere at den sikrer 
formålet. Tradisjonell kalibrering av målere kan derfor være en av flere aktuelle 
metoder. Hvorvidt den valgte metoden sikrer god kontroll med målingene vil være 
gjenstand for vurdering ved Justervesenets tilsyn.  

Det forventes at nye metoder som ikke omfatter eksternt kalibrering totalt sett vil 
være billigere enn tradisjonell metode.  
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Dersom tradisjonell metode med ekstern kalibrering velges, vil dette innebærer 
kostnader knyttet til montering av ny måler for et utvalg målere, samt til kalibrering av 
de utmonterte målerne. Dersom man legger til grunn at hver bruker har i 
gjennomsnitt 400 målere og at omtrent 2 % av hver brukers varmeenergimålere 
kalibreres hvert år, vil dette innebære kalibrering av i ca. 8 målere per bruker per år. 
En ny måler inkludert montering anslås å koste rundt 5000 kroner per måler og 
kalibreringen anslås å koste rundt 5000 kroner per måler. Kalibrering av 2 % av 
målerne hvert år vil dermed utgjøre en kostnad på i underkant av 80 000 kroner per 
fjernvarmeselskap. I tillegg kommer eventuelle kostnader knyttet til utskifting av flere 
målere dersom resultatet fra kalibreringen tilsier dette.  

Justervesenet vil i veileder gi eksempler på hvordan internkontrollsystemer kan 
bygges opp for å tilfredsstille kravene. 

 

5.3 Tilsyn 
 

Forslaget innebærer at Justervesenet fører tilsyn med brukernes internkontrollsystem 
både for vannmålere og varmemålere. Dette innebærer tilsyn rettet mot brukerens 
systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i det måletekniske 
regelverket.  

Det legges til grunn at tilsynet kan utføres både som rent dokumenttilsyn basert på 
innsendte dokumenter og som stedlig tilsyn med besøk hos brukeren.  

Kostnadene for Justervesenets tilsyn betales av brukerne i form av gebyrer eller 
avgift til Justervesenet.  

For tilsyn med internkontroll belastes brukerne et timegebyr og eventuelt et 
oppmøtegebyr dersom tilsynet innebærer besøk hos bruker. Et gjennomsnittlig tilsyn 
med et internkontrollsystem anslås å medføre et gebyr på 25-35 000 kroner per 
bruker. Hyppigheten av tilsyn vil avhenge av Justervesenets risikovurdering av den 
enkelte bruker. Dersom risikoen knyttet til målingene vurderes som høy og det 
avdekkes alvorlige feil i internkontrollen eller målingene, kan det være aktuelt å føre 
tilsyn hvert år en periode. Dersom risikoen vurderes som lav, vil det legge grunnlag 
for sjeldnere tilsyn.   

Justervesenet vurderer det som sannsynlig at innføring av krav under bruk til vann- 
og varmemålere og krav til internkontroll hos bruker medfører behov for opplæring og 
veiledning av brukere.  Tilsynet de første årene etter innføring vil derfor i stor grad 
bestå av kompetanseoverføring og veiledning. Denne formen for tilsyn kan ikke 
finansieres ved gebyr, og det kan derfor aktuelt å finansieres dette tilsynet ved en 
avgift til alle brukere. Dette er mest aktuelt for tilsyn med vannmålere.  

Det anslås at Justervesenet de første årene vil bruke rundt 400 timer på opplæring 
og veiledning av brukere som skal innarbeide internkontroll for å tilfredsstille de nye 
kravene. Justervesenets kostnad for dette tilsynet er beregnet til å ligge på ca. 1300 
kroner per time, og den samlede kostnaden vil ligger på rundt 520 000 kroner. Ved et 



12 

anslag på 200 brukere, vil en slik avgift komme på rundt 2600 kroner per år per 
bruker.  

Avgiftsfinansiering er ikke en del av det som foreslås i denne høringen. Dersom det 
blir aktuelt å fastsette en avgift for tilsyn med vannmålere og eventuelt varmemålere, 
vil dette innebære en endring i forskrift om målenheter og måling som eventuelt blir 
sendt på separat høring.  

 

 


