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Høringsuttalelse til Forslag til forskrift om varer av edelt metall mv. 
 
§ 1 Definisjoner 
 Ingen kommentarer 
 
§ 2 Finhetsstandard 
 Ingen kommentarer 
 
§ 3 Finhetsmerke og ansvarsmerke 
 Det bør vurderes å ta inn i forskriften krav til lesbarhet.  For eksempel ”ansvarsmerke 
skal være identifiserbart når det betraktes ved 10 gangers forstørrelse.”  Eventuelt bør det 
innføres begrensninger på hva et ansvarsmerke kan inneholde, f.eks kombinasjon av 
bokstaver og tall. 
 
§ 4 Finhetsmerke og ansvarsmerke på varer bestående av flere edelmetallegeringer 
 Ingen kommentar. 
 
§ 5 Bruk av loddemetall for varer av edelt metall som skal merkes med finhet 
  I unntakene, punkt c, Platina, er Palladium nevnt som loddemetall. Dette er ikke 
definert som et edelmetall i Norge. 
 
§ 6 Belegging av varer av edelt metall som skal merkes med finhet 
 Ingen kommentarer 
 
§ 7 Bruk av uedle komponenter i varer av edelt metall som skal merkes med finhet.  
Forslaget lyder: 
Dersom uedle komponenter i varer av edelt metall ikke klart kan skilles fra det edle metallet 
jf. Lov om edelt metall mv. § 4 annet ledd, er det likevel tillatt med bruk av uedle komponenter 
dersom edelt metall av tekniske grunner er uegnet. 
 Uedle komponenter skal ikke benyttes til forsterkning, vektøkning eller fylling, unntatt 
i tilfeller der det av åpenbare grunner må anses påkrevet.  
 Komponenter av uedelt metall skal, såfremt det er praktisk mulig, stemples eller 
gravers ”METAL” eller med spesifikk betegnelse på metallet.  I de tilfeller dette ikke er mulig 
skal delene ha en farge som klart skiller seg fra det edle metallet.  Kravet gjelder ikke 
bevegelige deler i klokker eller armbåndsur.  
 
I følge § 4 i lov om varer av edelt metall mv. finhetsstempel påføres varer med deler av annet 
materiale dersom delen er synlig ved en utvendig besiktigelse og ikke har et utseende som kan 
medfør forveksling med edelt metall. 
 
§ 7 i forskriften representerer et unntak fra lovteksten for komponenter der det av tekniske 
grunner ikke er mulig å bruke komponenter av edelt metall, inkludert et unntak fra dette igjen, 
for komponenter som er for små eller av andre grunner ikke kan merkes.  
 
For blant annet å unngå en formulering der det gis unntak fra unntaket foreslås følgende 
reviderte ordlyd: 
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Dersom komponenter av edelt metall av tekniske grunner er uegnet, kan det uavhengig av § 4 
i lov om varer av edelt metall mv, benyttes uedle komponenter som ikke utseendemessig skiller 
seg fra det edle metallet.  
 
 Slike komponenter skal stemples eller graveres ”METALL” eller med spesifikk betegnelse på 
metallet. Kravet gjelder ikke bevegelige deler i klokker eller armbåndsur. 
 
Uedle komponenter skal ikke benyttes til forsterkning, vektøkning eller fylling, unntatt i 
tilfeller der det av åpenbare grunner må anses påkrevet. 
 
§ 8 CCM merking 
 Se § 14 
 
§ 9 Annen merking 

Ingen kommentarer 
 

§ 10 Betegnelse på varer pålagt edelt metall 
Ingen kommentarer 

 
§ 11 Justervesenets kontroll av innhold av edelt metall 

Ingen kommentarer 
 
§ 12 Gjensidig godkjennelse 
  Forskriften bør eventuelt henvise til bestemmelsene i § 5 i Lov om varer av edelt 
metall mv. der kravene til bruk av ansvarsmerke fra annen EØS stat er formulert.  
 
§ 13 Overtredelsesgebyr 
 Ingen kommentarer 
 
§ 14 Gebyr 

Paragrafen inneholder kun informasjon om årsgebyr.  I følge Justervesenet vil faktiske 
kostnader for analyser, kontrollstempling og CCM stempling bli belastet i hvert enkelt tilfelle.  
En opplysning om, og hjemmel til dette bør etter Edelmetallkontrollens mening inkluderes i  
§ 8 eller § 14. 
 
§ 15 Overtredelsesgebyr 

 Edelmetallkontrollen foreslår at første setning endres til:  
Justervesenet kan, avhengig av overtredelsens alvorlighetsgrad, pålegge overtredelsesgebyr på 
inntil 10 ganger årsgebyret i § 14 ved overtredelser av. 
 
§ 16 Utmåling av tvangsmulkt 
 Ingen kommentarer 
 
§ 17 Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter 
 Ingen kommentarer 
 
 
 


