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Høring: Forslag til endringer i forskrift om måleenhet og måling 
 

Det vises til høringsbrev av 5.7 2013. Norsk Petroleumsinstitutt vil innledningsvis påpeke at vi synes 

det er noe vanskelig å lese ut av dokumentene hva forslaget i praksis medfører. 

 

Bransjen er i utgangspunktet positive til forslaget om periodisk godkjennelse oppheves slik at 

bransjen slipper å være avhengig av Justervesenets tilstedeværelse når godkjenningsperioden går 

mot slutten. Det har i praksis vist seg å by på betydelige utfordringer å få Justervesenet til å komme 

på kontroller. Dersom forslaget åpner for at andre akkrediterte aktører isteden kan stå for 

kalibreringen og plomberingen, og at Justervesenet kun sjekker metoden som er benyttet, kan det 

være en mulig løsning. Det er imidlertid nå for tidlig å avgjøre om en slik løsning vil være 

hensiktsmessig, men etter vår mening bør den utredes. Særlig bør det ses på om det er mulig å få til 

en konkurranse i et slikt marked når det tas hensyn til at utstyret som benyttes til kalibrering er 

svært kostbart.  

 

Dagens regelverk medfører en utfordring ift bensinstasjoner ved at en del kunder reagerer negativt 

nå datoen for siste kontroll som står på pumpen ikke er helt ny. Etter bransjens mening ville det 

derfor vært en fordel om det var mulig på annen måte å dokumentere når pumpen sist ble 

kontrollert, eksempelvis ved at oljeselskapene er pliktige til å oppbevare slik dokumentasjon på 

stasjonen. Vi kan umiddelbart ikke se at forslaget til ny forskrift åpner for en slik endring, men om 

en slik omlegging er mulig, nå i forbindelse med revideringen av forskriften, vil bransjen støtte 

endringen. 
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