Ny lov om måling

Kapittel 17

Særbestemmelser som ikke videreføres i ny lov
For oversiktens skyld gjennomgås nedenfor noen
særbestemmelser som finnes i dagens lov om
mål og vekt, og som ikke er omtalt andre steder
i utredningen. Disse bestemmelsene videreføres
ikke i ny lov fordi de ikke lenger er av praktisk
betydning.

17.1

Målvl. § 10 første ledd siste
punktum, unntak for hulmål
over 100 ml i apotek

Målvl. § 10 første ledd har bestemmelser om
utvidet justerplikt for måleredskap som fysisk er
plassert på visse nærmere angitte steder hvor det
foregår regelmessig økonomisk oppgjør. I første
ledd siste punktum gjøres det unntak fra denne
utvidede justerplikten for hulmål over 100 ml i
apotek.
Det fremgår av forarbeidene1 at det i apotek
med tilhørende laboratorier, tilvirkningsrom, lagre
osv., bare skal benyttes justerte redskaper. Det ble
likevel gjort unntak for måleglass og lignende som
er til salgs i apotekene
Dette er en detaljregel som ikke bør videreføres. I den grad det er behov for å sette krav til
slike målebegre, bør dette reguleres i forskrifter i
medhold av lovutkastet §§ 10 og 13 eller eventuelt
følge av lovutkastet § 14.

1

Ot.prp. nr. 105 (1945-46) om lov om mål og vekt.

17.2

Målvl. § 34, undersøkelse og
merkning av oppbevarings- og
transportbeholdere

Etter målvl. § 34 kan oppbevarings- og transportbeholdere som finnes egnet dertil, forlanges undersøkt av Justervesenet og merket med angivelse
av deres innhold i kubikkmål eller hulmål.
Dette er en frivillig ordning som ble videreført
fra lov om metrisk mål og vekt av 1922, hvor den
gjaldt for fustasjer (tønner) og emballasjer.
Det er foreslått en bestemmelse i lovutkastet §
23 om at myndigheten for måleteknikk bare under
særskilte omstendigheter skal utføre kontroll på
anmodning fra brukere, se nærmere om dette i utredningens kap. 13.8. Bestemmelsen i målvl. § 34
foreslås derfor ikke videreført i den nye loven.

17.3

Målvl. § 41, forskriftshjemmel
til å sette krav til flasker som
det selges varer i

I målvl. § 41 er Kongen gitt hjemmel til å bestemme at når varer selges påfylt flasker, skal flaskene
ha visse størrelser og være merket med innhold.
Når varen selges påfylt flasker, kan varens mengde
bestemmes etter flaskens angivelse av innhold når
flasken anses tilstrekkelig fylt.
Dette er detaljerte regler som ikke er i bruk i
dag. De hensyn bestemmelsen skal ivareta, kan
ivaretas gjennom mer generelle regler. Dette er
også gjort da det med hjemmel i målvl. § 22 er gitt
en egen forskrift om flasker brukt som målebeholdere. Denne forskriften er nasjonal gjennomføring
av EU-direktiv 75/107/EØF om flasker brukt som
målebeholdere. Formålet med dette EU-direktivet
er å samordne de tekniske krav som stilles til
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flasker som målebeholdere, og på den måten forhindre at nasjonal regulering av dette virker som
tekniske handelshindringer.
Målvl. § 41 er ikke i bruk. Det foreslås derfor
at bestemmelsen ikke videreføres i den nye loven.

17.4

Målvl. § 45, særregler for salg
av brenneved

I målvl. § 45 er det gitt særskilte regler for måling
ved omsetning av brenneved.
Regler for måling ved omsetning av ved er i
dag gitt i standarder. Det antas derfor at bestemmelsen ikke lenger er i praktisk bruk. Det foreslås
at bestemmelsen ikke videreføres i den nye loven.
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