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Fullmakt til å avgi høringsuttalelse - endringer i måleforskriften  
 
Nærings- og fiskeridepartementet har i brev av 03.03.2021 sendt på høring forslag til endringer i 
måleforskriften.  
 
I forskriftsutkastet foreslås følgende:  
1. Endre ordlyden i forskrift om målenheter § 3-1 for å rydde opp i bestemmelsens struktur, og bringe 
ordlyden i samsvar med praksis i andre EØS-land.  
2. Gi Justervesenet hjemmel til å innføre krav til vann- og varmemålere under bruk.  
3. Innføre krav til internkontroll for servicefirma og innføre gebyr for slikt tilsyn.  
4. Justering av gebyr for tungvekter.  
5. Foreta mindre rettelser i forskriften. 
 
Byrådsavdelingen ber Vann- og avløpsetaten avgi høringsuttalelse etter delegert myndighet, jf. bystyrets 
vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360 og byråden for miljø og 
samferdsels vedtak av 01.08.2001. Hjemmelen skal oppgi i høringsuttalelsen. Høringsuttalelsen bes 
oversendt byrådsavdelingen. 
 
Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 03.06.2021.  
 
Byrådsavdelingen viser til mail av 08.04.2021 vedlagt brevet fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
Sakens dokumenter følger også vedlagt her. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Andreas Tveteraas Anne Brit Lindsøe 

seksjonssjef fagsjef 
 
 
 

 

Vann- og avløpsetaten 
Postboks 4704 Sofienberg 
0506 OSLO 

 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  
 21/1186 - 3 Anne Brit Lindsøe, 950 25 112 07.05.2021 

Vedlegg 
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Vann-og avløpsetaten
Oslo kommune

Besøksadresse:
Herslebs gate 5, 0561 Oslo
Postadresse:
Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo

Telefon: +47 21 80 21 80
postmottak@vav.oslo.kommune.no
Org. nr.: 971 185589
vav.oslo.kommune.no

Forslag til endringer i forskrift av20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Vann- og avløpsetaten (VAV) viser til høringsnotat vedr. endringer i forskrift av 20. desember
2007 nr. 1723 om målenheter og måling(måleforskriften).

VAV har fått fullmakt til å avgi høringsuttalelse om endringene i måleforskriften etter delegert
myndighet jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak
1360, og byråden for miljø og samferdsels vedtak av 01.08.2001. Se vedlagte.

VAV har mottatt og gjennomgått høringsnotatet og stiller seg positive til at det etableres en
hjemmel som gir Justervesenet adgang til å innføre krav til vann- og varmemålere under bruk.
Det stilles spørsmål til om denne hjemmelen gir adgang for kommunene til å fastsette egne
krav/regler gjennom denne hjemmelen. Det spørres også om hjemmelen rommer adgang til å
komme med sanksjoner/pålegg dersom kravetter forskriften ikke etterleves.

VAV har kun noen få bemerkninger å komme med utover dette. VAVmener det er uklart hva som
ligger i begrepet «de økonomiske aktørene» som det vises til i forskriften. Videre er det også
uklart hva som skjer med gjeldende § 3-3, da dette ikke kommenteres i høringsforslaget.

VAV har ingen kommentarer eller merknader til høringsforslaget utover dette. Ta gjerne kontakt
med saksbehandler om dere har spørsmål til overnevnte.

Med hilsen
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Dokumentet er elektronisk godkjent av:

Vann- og avløpsetaten

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET
Postboks 8090 Dep
0032 OSLO

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbehandler: Dato:
21/769-1 21/04732-2 Ingvild Myrvold Solberg, 21 80 21 80 03.06.2021
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Anna Maria Aursund Jan Tobiassen 

direktør avdelingsdirektør 
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