
 

 

Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling.  

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om 

målenheter, måling og normaltid § 31.  

I 

I forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling gjøres følgende endringer:  

Kapittel 6 skal lyde: 

Kapittel 6 – Gebyrer og avgifter 

§ 6-1 Gebyr for behandling av søknad om godkjenning  

Den som søker om typegodkjenning eller førstegangsgodkjenning etter § 4-7 skal 

betale gebyr til Justervesenet med kr 4 060 per oppmøte på brukerstedet og kr 1 880 per time 

Justervesenet bruker på stedet. Behandles søknaden om godkjenning i Justervesenets lokaler, 

er gebyret kr 1 620 per time.  

 

§ 6-2 Årsavgift for tilsyn  

Den som bruker måleredskap eller utfører målinger som angitt i tabellen, og som 

driver virksomhet per 1. mars, skal betale følgende årsavgift:  

 

Tabell 11. Årsavgift 

Måleredskap/målinger Kategori  Årsavgift 

i kr 

Vekter i dagligvarebutikker (per butikk) - 1 460 

Vekter i post i butikk (per butikk)  280 

 

Taksametre (per måleredskap) - 1 960 

Gjennomstrømningsmålere for måling av 

flytende gass (LPG) (per måleredskap) 

- 9 720 

Elektrisitetsmålere (per nettselskap) - 16 230 

 

Målinger i forbindelse med fremstilling av 

ferdigpakninger i fiskemottak og vekter i 

fiskemottak (per mottak) 

med under kr 5 mill. 

i omsetning per år 

5 000 

med kr 5-50 mill. i 

omsetning per år 

25 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen gjelder ikke for måleredskaper som brukes på Svalbard. For 

måleredskaper som angitt i tabell 11 og som brukes på Svalbard, betales gebyr i henhold til § 

6-3. 

 

§ 6-3 Gebyrer for tilsyn 

Den som bruker måleredskap og utfører målinger som angitt i tabellen skal betale 

følgende gebyr per oppmøte på brukerstedet og gebyr per time Justervesenet bruker på 

tilsynet:    

 

Tabell 12. Gebyrsatser 

 

 med mer enn kr 50 

mill. i omsetning per 

år 

80 000 

 

Små og mellomstore 

gjennomstrømningsmålere på 

bensinstasjoner og lignende (per 

drivstoffanlegg) 

med under 500  m3  

omsatt drivstoff per 

år 

670 

med 500 -2000  m3  

omsatt drivstoff per 

år 

3 600  

med 2001 – 4000 m3 

omsatt drivstoff per 

år 

8 850 

med mer enn 4000  

m3  omsatt drivstoff 

per år 

18 000 

 

Måleredskap/målinger Gebyr per oppmøte i kr Timegebyr i kr 

Mellomstore vekter 7 840 1 960 

Tungvekter 15 880 1 960 

Store gjennomstrømningsmålere 4 580 2 120 

Andre måleredskaper og målinger, og 

tilsyn som ikke medfører transport og bruk 

av spesielt måleutstyr 

4 200 1 960 



 

 

 

§ 6-4 Tilsyn med internkontroll og ferdigpakninger 

For tilsyn med internkontroll og tilsyn med krav til ferdigpakninger skal brukeren 

betale gebyr til Justervesenet med kr 4 200 per oppmøte på brukerstedet og kr 1 890 per time 

Justervesenet bruker på tilsynet. Utføres tilsynet i Justervesenets lokaler, er gebyret kr 1 680 

per time. 

 

§ 6-5 Gebyr ved funn av brudd på regelverket  

Avdekker et tilsyn brudd på kravene i eller med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 

om målenheter, måling og normaltid, skal brukeren betale gebyr for 

a) målinger i forbindelse med fremstilling av ferdigpakninger i fiskemottak og vekter i 

fiskemottak med kr 5000 per pakkelinje og per måleredskap 

b) taksametre, vekter i dagligvarebutikker, vekter i post i butikk, mellomstore vekter og 

tungvekter, gjennomstrømningsmålere for måling av flytende gass (LPG), små og 

mellomstore gjennomstrømningsmålere på bensinstasjoner, store 

gjennomstrømningsmålere og andre måleredskaper og målinger med kr 2 640 per 

måleredskap 

 

§ 6-6 Gebyr for tilsyn etter § 5-5 annet og fjerde ledd for tungvekter og store 

gjennomstrømningsmålere 

Dersom Justervesenet mottar melding etter § 5-5 annet og fjerde ledd for tungvekter 

eller store gjennomstrømningsmålere, og bruker eller den som har utført reparasjonen, 

vedlikeholdet eller annet arbeid på måleredskapet, ikke har nødvendig utstyr for å kontrollere 

at måleredskapet tilfredsstiller kravene til måleredskapet, skal bruker betale gebyr per 

oppmøte på brukerstedet og gebyr per time Justervesenet bruker på tilsynet, som angitt i § 6-

3, tabell 12.   

 

§ 6-7 Tilleggskostnader 

Dersom brukerens virksomhet gjør at Justervesenet blir påført kostnader med å føre 

tilsyn som gebyret eller avgiften er ment å dekke, kan Justervesenet i tillegg til fastsatt gebyr 

og/ eller avgift i enkeltvedtak pålegge bruker å dekke disse kostnadene. 

 

§ 6-8 Gebyr for manglende oppmøte 

Unnlater en bruker å møte opp til et pålagt tilsyn, skal brukeren betale gebyr på kr       

2 110. 

 

§ 6-9 Beregning av timebaserte gebyr 



 

 

Ved beregning av timebaserte gebyr etter §§ 6-1, 6-3 og 6-4 betales gebyret for en 

påbegynt time per påbegynte kvarter. 

 

§ 6-10 Purregebyr 

Betales avgiften eller gebyret for sent og det blir purret på betalingen, påløper det 

purregebyr etter lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av 

forfalte pengekrav § 19 og forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven § 1-2.  

   

§ 7-1 første ledd skal lyde:  

Justervesenet kan pålegge overtredelsesgebyr på 10 ganger timegebyret i § 6-1 andre 

punktum ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av følgende bestemmelser i lov om 

målenheter, måling og normaltid eller bestemmelser gitt med hjemmel i disse bestemmelsene: 

a) § 17 tredje ledd om informasjons- og rapporteringsplikt 

b) § 18 om plikter for de som har oppgaver med måleredskaper og målinger 

c) § 19 om krav til merking når bruker overtrer kravene 

d) § 22- § 24 om uhindret adgang, opplysningsplikt og praktisk bistand og tilrettelegging 

for tilsynet. 

 

§ 7-2 første ledd skal lyde: 

Justervesenet kan pålegge et overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av virksomhetens 

omsetning, men uansett ikke mindre enn 10 ganger timegebyret fastsatt i § 6-1 andre punktum 

ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av lov om målenheter, måling og normaltid  

a) kapittel 3 om krav ved salg 

b) kapittel 4 om krav ved bruk av måleredskaper 

c) kapittel 5 om krav ved angivelse av måleverdier 

d) § 17 første og annet ledd om plikter for å etterleve regelverket 

e) § 19 om krav til merking når selger overtrer kravene. 

Det samme gjelder for overtredelse av enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i 

paragrafene. 

II 

Forskriften trer i kraft 1.1.2016. 

 

 


