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I Udvalgets nedsættelse

A. Baggrunden for udvalgets nedsættelse.

Loven om mål og vægt stammer fra 1950 og bygger i ret vidt om-

fang på loven fra 1907. Forarbejderne til den sidstnævnte lov

strakte sig over meget lang tid og begyndte i realiteten ret kort

tid efter, at Danmark i 1875 havde tiltrådt meterkonventionen.

I det forløbne århundrede er der inden for det måletekniske områ-

de sket en betydelig teknologisk udvikling. Således er dels måle-

enhedernes antal udvidet væsentligt, dels har kravene til nøjagtig-

ere målinger været stadigt stigende. Dette har nødvendiggjort så-

vel kvantitative som kvalitative krav til laboratoriefaciliteter både

i industriens egne laboratorier og i servicelaboratorier i øvrigt.

For erhvervslivet og især for industrien har denne udvikling,

hvorunder der er sket en omlægning til masseproduktion, indførel-

se af standardstørrelser og fremkomst af nye områder, hvor mål

og vægt er aktuelle (energi, miljø o.s .v . ) , øget industriens behov

for målinger og snævrere tolerancer, og området har således en

væsentlig erhvervsmæssig betydning. Dette har specielt sin bag-

grund i at dansk industri ofte virker som underleverandører.

Endvidere har de forbrugerbeskyttende elementer, som indgår i

lovregler om mål og vægt, påkaldt sig en væsentlig større interes-

se i de sidste årtier. Dette gælder ikke alene inden for de områ-

der, der hidtil har været omfattet af justerpligten, d.v.s. længde,

volumen og masse, men også, og ikke mindst, inden for nye områ-

der som f.eks. energi-og miljøområdet.

Også Danmarks samarbejde med udlandet inden for såvel videnska-

belig og praktisk måleteknik som legal metrologi er specielt i de

sidste årtier vokset betydeligt. Endvidere har Danmarks indmeldel-

se i EF givet visse forpligtelser med hensyn til regler om mål og

vægt, og en række direktiver er vedtaget eller under udarbejdel-

se. EF-forpligtelserne var i øvrigt årsagen til den i 1976 foretagne

delvise revision af loven, hvor enhederne fra det internationale

enhedssystem (SI) blev indført her i landet ved en ændringslov

af 12. maj 1976. Denne delvise revision af loven har imidlertid

langt fra været tilstrækkelig, specielt i relation til vore EF-forplig-

telser, og der har defor været behov for at få gennemført en tids-

svarende lovgivning om mål og vægt.
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B. Udvalgets nedsættelse, kommissorium og medlemmer.

Industriministeriet nedsatte derfor den 28. august 1980 et udvalg

til revision af lovgivningen inden for det måletekniske og juster-

pligtige område.

Udvalget fik følgende mandat:

" 1 . På baggrund af de i loven om mål og vægt indeholdte regler

og den siden lovens vedtagelse i 1950 stedfundne teknologi-

ske, samfundsmæssige og internationale udvikling at udarbej-

de forslag til revision af lovgivningen inden for det måletek-

niske og justerpligtige område.

2. Udvalget skal ud fra

forbrugerbeskyttelseshensyn,

erhvervslivets krav og interesser og

samfundets behov i øvrigt

især vurdere

hvilke krav, der bør stilles til måleteknisk ekspertise

på hvilke områder, der i loven bør stilles krav om an-

vendelse af justerede måleinstrumenter,

i hvilke omfang pligten til anvendelse af justerede måle-

instrumenter bør følges op af en offentlig kontrol.

3. Vurdere det internationale samarbejde inden for videnskabelig

og praktisk måleteknik samt legal metrologi.

4. Overveje den mest hensigtsmæssige organisatoriske opbygning

og opgavefordeling inden for det måletekniske og det juster-

pligtige område.

5. Fremsætte sådanne forslag, som udvalgets overvejelser i

øvrigt måtte give anledning t i l .

Det forudsættes, at udvalget foretager en samlet vurdering af den

teknologiske, samfundsmæssige og internationale udvikling siden

de nugældende reglers indførelse samt en vurdering af de nuvæ-

rende og fremtidige behov inden for det måletekniske område.
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Udvalget er i øvrigt fr i t stillet med hensyn t i l , hvilke emner inden for

området, det vil tage op til behandling.

Udvalgets forslag skal så vidt muligt kunne gennemføres, uden at det

medfører merudgift for det offentlige."

Udvalget fik følgende medlemmer.

Indstillet af

afdelingschef Hagen Jørgensen (formand) Industriministeriet

kontorchef Per Lund Thoft (næstformand) Industriministeriet

akademiingeniør Poul Hjort Hansen Energiministeriet

fuldmægtig Henning Fode Justitsministeriet

civilingeniør Knud Pedersen Landbrugsministeriet

fuldmægtig Hanne Lygum Ministeriet for offent-

lige arbejder

justerdirektør E. Repstorff Holtveg Justervæsenet

kontorchef Preben Lüchow Monopoltilsynet

kontorchef Leif Christoffersen Statens Tekniske

Prøvenævn

professor, dr. phil. Tage Carlsen Metrologiudvalget

dr. tech. Kurt Petersen Arbejderbevægelsens

Erhvervsråd

isenkræmmer Jørgen Morten Christensen Butikshandelens

Fællesråd

laboratoriechef Gustav Rothe Dansk Organisation

af Detailhandelskæder

direktør Leif Nørgård Dansk Standardise-

ringsråd

civilingeniør Gurli Rastrup Andersen Forbrugerrådet

direktør E. Guldfeldt-Hansen Grosserer-Societetet

urmagermester Bent Henriksen Håndværksrådet

fuldmægtig, civiling. Jens Nørgaard Industrirådet

direktør A. Toft Fensvig Landbrugsrådet

Statsautoriseret vejer og måler Provinshandelskam-

Ove Udesen meret
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Udvalgets sekretariat har bestået af fuldmægtig Annette Bjåland

Andersen, og fuldmægtig Frank Bjerg Mortensen, industriministe-

riet samt afdelingsingeniør Hilmer Hansen, justervæsenet.

Udvalget har afholdt 9 møder.

II Afgrænsning af området metrologi

Hvad forstås ved metrologi.

Ved metrologi forstås læren om måling.

Metrologien kan - som alle andre fagområder - opdeles på for-

skellige måder, og disse opdelinger går ofte på tværs af hin-

anden. Hvis man inddeler efter formålet, får man områderne v i -

denskabelig, industriel og legal metrologi. Hvis man inddeler efter

placeringen i det metrologiske systems opbygning, får man områ-

derne fundamental, almen og anvendt metrologi. Disse sidstnævnte

områder kan i det væsentlige beskrives på følgende måde:

Den fundamentale metrologis opgave er at tilvejebringe og til sta-

dighed videreudvikle det videnskabelige grundlag hvorpå al metro-

logi hviler.

Den almene metrologi omfatter måleteknisk viden og forskning i

almindelighed (og indkluderer altså strengt taget den fundamentale

metrologi). Den er således ikke begrænset til grundlæggende må-

linger af høj præcision, men har som sin opgave at udforske måle-

tekniske principper i almindelighed og realisere, undersøge og

vurdere måletekniske fremgangsmåder.

Den anvendte metrologi kan beskrives som den direkte anvendelse

af måletekniske metoder til rent praktiske formål. Specielt inden-

for området anvendt metrologi findes området legal metrologi,

hvorved forstås den del af det måletekniske område, hvor der til

måling af visse fysiske størrelser til nærmere angivne formål er

givet offentlige forskrifter for målingernes udførelse og for de

hertil anvendte måleinstrumenters indretning og målenøjagtighed i

den hensigt at give en offentlig garanti for målingerne.



10

Ved et "justeret måleinstrument" forstås et måleinstrument, som er

undersøgt og godkendt af den kompetente måletekniske myndighed

(Justervæsenet). For den pågældende instrumenttype har myndig-

heden udstedt en typegodkendelsesattest, og det enkelte instru-

ment er mærket med systembetegnelse (godkendelsesmærket) og

stemplet med justermærket, justernummer og årstal.

Ved et "kalibreret måleinstrument" forstås et måleinstrument, for

hvilket der er fastlagt en sammenhæng - i form af en kalibrerings-

tabel eller lignende. - mellem instrumentets visning og den tilsva-

rende "sande værdi". Dette kan udføres i praksis ved at sammen-

ligne instrumentets visning med visningen af et "bedre" kalibreret

udstyr, idet der på grundlag af fremgangsmåden ved sammenlig-

ningen og af den unøjagtighed, hvormed det "bedre" udstyrs vis-

ning er kendt, angives en til kalibreringen hørende usikkerhed.

Som bilag 1. er vedlagt en ordforklaringsliste.

111 Udvalgets arbejdsgrupper.

Udvalget nedsatte på sit andet møde den 26. september 1980 3 ar-

bejdsgrupper med følgende kommissiorier:

Arbejdsgruppe 1: "Arbejdsgruppen skal beskrive og vurdere

grundlaget og behovet i Danmark på området fundamental metrolo-

gi, herunder mulighederne for et forbedret samarbejde såvel na-

tionalt som internationalt."

Arbejdsgruppen har den 26. februar 1981 afgivet den som bilag 2

optrykte rapport.

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:

Professor Tage Carlsen (formand), Fysisk Laboratorium 2, DTH

justerdirektør Knut Birkeland, Det norske justervæsen

civilingeniør Arne Bjerre, Statens Tekniske Prøvenævn

professor H. Højgård Jensen, H.C. Ørsteds Instituttet

ingeniør Keld Heinrich Nielsen, Danfoss A/S

Fuldmægtig Frank Bjerg Mortensen har været sekretær for ar-

bejdsgruppen.
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Arbejdsgruppe 2: "Arbejdsgruppen skal fremkomme med generelle

forslag om, efter hvilke synspunkter spørgsmålet om offentlig

kontrol med måleinstrumenter bør afgøres.

Arbejdsgruppen skal vurdere, hvorvidt der på de områder, der i

dag er underkastet justerpligt, de i industriministeriets notat af

10. juni 1980, bilag C, nævnte områder, samt områder, hvor der

allerede i dag anvendes måleinstrumenter i den daglige hushold-

ning, bør foretages kontrol af måleinstrumenter."

Arbejdsgruppen har den 24. februar 1981 afgivet den som bilag 3

optrykte rapport.

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:

Kontorchef Per Lund Thoft (formand), Industriministeriet

civilingeniør Gurli Rastrup Andersen, Forbrugerrådet

civilingeniør H.H. Bernth, Statens Tekniske Prøvenævn

civilingeniør Claus Brenøe, Statens Husholdningsråd

akademiingeniør Poul Hjort Hansen, Energistyrelsen

justerdirektør E. Repstorff Holtveg, Justervæsenet

fuldmægtig Hanne Lygum, Ministeriet for offentlige Arbejder

direktør Leif Nørgård, Dansk Standardiseringsråd

civilingeniør Jens Nørgaard, Industrirådet

Laboratoriechef Gustav Rothe, Irma A/S

Fuldmægtig Annette Bjåland Andersen, fuldmægtig Frank Bjerg

Mortensen og afdelingsingeniør Hilmer Hansen har været sekretæ-

rer for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppe 3: "Arbejdsgruppen skal vurdere den organisato-

riske opbygning på det måletekniske område og spørgsmålet om,

hvorledes udfærdigelse af forskrifter og udførelse af kontrol m.v.

mest hensigtsmæssig tilrettelægges."

Arbejdsgruppen har den 19. marts 1981 afgivet den i bilag 4 op-

trykte rapport.
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Arbejdsgruppen har bestået af følgende:
Kontorchef Per Lund Thoft (formand), industriministeriet
civilingeniør Gurli Rastrup Andersen, Forbrugerrådet
kontorchef Leif Christoffersen, Statens Tekniske Prøvenævn
akademiingeniør Poul Hjort Hansen, Energistyrelsen
direktør E. Repstorff Holtveg, justervæsenet
civilingeniør Jens Nørgaard, Industrirådet

Statsautoriset vejer og måler Ove Udesen, Foreningen af statsau-
toriserede Vejere og Målere.

Fuldmægtig Annette Bjåland Andersen, fuldmægtig Frank Bjerg
Mortensen og afdelingsingeniør Hilmer Hansen har været sekretæ-
rer for arbejdsgruppen.

Arbejsgruppernes rapporter udgør en integreret del af udvalgets
betænkning.

IV Udvalgets vurderinger og forslag

A. Udviklingen indenfor området og fremtidige behov.

Det nuværende lovgrundlag baserer sig i stor udstrækning på loven fra
1907 og forarbejderne hertil, efter at Danmark i 1875 havde tiltrådt
meterkonventionen.

Kravene til mål og vægt var den gang begrænset til vareomsætningen
eller, som lovens titel også indicerer, længde og masse eller meter og
kilogram. Samtidig var de krav, der blev stillet til nøjagtigheden af
målinger i den daglige handelsomsætning i følge sagens natur af en gan-
ske anden karakter, end tilfældet er idag.

De produktionsmetoder, der anvendtes dengang var i øvrigt af en sådan
karakter, at kravet til nøjagtige og sammenlignelige målinger var af
mindre betydning. Samtidig var den internationale handelsomsætning af
begrænset omfang.

Fundamental metrologi befandt sig på et meget foreløbigt stade og det
internationale samarbejde på området var i sin vorden.
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Der er siden da på området sket en betydelig teknologisk udvikling,

dels i relation til en mere præcis definition af enhederne, dels ved en

væsentlig mere avanceret produktionsteknik, der nødvendiggør stadigt

nøjagtigere målinger. Samtidig er der opstået behov for målinger på

et betydeligt antal nye områder.

Det måletekniske område har altid været præget af et efter forholdene

betydeligt internationalt samarbejde med udspring i vedtagelsen i 1875

af den konvention, der fastlagde det internationale metersystem.

Baggrunden for det internationale samarbejde er dels, at det er en for-

udsætning for den internationale samhandel, at målinger er sammenligne-

lige, dels at arbejdet med udviklingen af enheder og målemetoder er over-

ordentligt kostbart, hvorfor en vis international arbejdsdeling er hen-

sigtsmæssig.

Det internationale samarbejde finder bl.a. sted i Det internationale Bu-

reau for mål og vægt i Paris, hvis styrende organ er Comité Internatio-

nale des Poids et Mesures (CIPM), en international komité, der til sin

hjælp har en række rådgivende komitéer med eksperter for forskellige

specialområder. CIPM er ansvarlig over for generalkonferencen for

mål og vægt, som indkaldes hvert 4. - 5. år.

Der er desuden blevet etableret et internationalt samarbejde i OIML,

som er den internationale organisation for legal metrologi. OIML har

nedsat en række arbejdsgrupper om metrologiske områder.

På vesteuropæisk niveau udfoldes der en række aktiviteter på området

inden for EF, herunder i BCR (Bureau Communautaire des References)

samt WEMC (Western European Metrology Club) og i NORMET, der er

den nordiske samarbejdsorganisation indenfor metrologien.

Virksomheden i EF har indenfor de senere år bevirket, at en række

nye måletekniske områder er blevet inddraget i det internationale ar-

bejde.

Udvalget har foretaget en vurdering af situationen på to af hovedområ-
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derne inden for det metrologiske felt, nemlig området fundamental me-
trologi og området legal metrologi, og udvalget har i denne forbindelse
vurderet de krav og ønsker, der på disse områder må stilles til syste-
met.

Specielt på området fundamental metrologi er Danmark sakket betydeligt
bagud i sammenligning med de øvrige industrialiserede lande, og dette
medfører en forringelse af landets konkurrenceevne. En væsentlig og
snarlig indsats på dette område er nødvendig for at sikre et rimeligt
grundlag for dansk industris muligheder. Dette er nødvendigt ikke alene
som følge af Danmarks betydelige internationale samhandel, men også
fordi dansk industri i stor udstrækning må basere sin produktion på
specialområder på højt teknisk niveau.

For så vidt angår området legal metrologi er det nødvendigt, at regler-
ne fastsættes således, at de til stadighed kan tilpasses den teknologi-
ske udvikling og de ønsker og behov, der fra erhvervslivet og forbruger-
ne stilles til systemet. Der synes at være behov for en radikal omlæg-
ning af indsatsen på området legal metrologi. Industrien må sikres mu-
ligheder for at kunne producere rationelt og sikres grundlag for, at de
kan få foretaget de afprøvninger og godkendelser, som er nødvendige for
at kunne afsætte såvel nationalt som internationalt.

For forbrugerne er det væsentligt, at de kan nære den fornødne tiltro
til måleangivelser. Den offentlige kontrol må til enhver tid koncentre-
res på de områder, hvor det for forbrugerne udfra en helhedsbetragtning
skønnes mest nødvendigt. Med den stedfundne udvikling er der allere-
de i dag behov for at flytte de ressourcer, der anvendes til kontrol
af vægte i detailhandelen til kontrol af vægte i industrien samt kontrol
på helt andre måletekniske områder, specielt der hvor den hastige
teknologiske udvikling gør det vanskeligt for forbrugeren selv at kon-
trollere målingers rigtighed.

Udvalget foreslår derfor den fremtidige lovgivning på området udformet
som en rammelovgivning og administreret af et råd med bredt kendskab
til erhvervs-, forbruger- og samfundsforhold, udover at dette naturlig-
vis må besidde den nødvendige tekniske og videnskabelige indsigt.
Herved finder udvalget, at der kan skabes den fornødne ramme for, at
det metrologiske system til enhver tid kan tilpasses udviklingen.
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B. Den fundamentale metrologi.

Behov herfor En forudsætning for at dansk industri kan frem-

stille højt udviklede produkter med snævre toleran-

cer er, at industrien har mulighed for at udnytte

måletekniske ressourcer på et tilstrækkeligt nøjag-

tighedsniveau. Endvidere er det nødvendigt bl.a.

i eksportøjemed, at der sikres sporbarhed til inter-

nationale primærnormaler, samt at der i øvrigt sik-

res den fornødne tillid til landets måletekniske for-

måen.

Der findes et betydeligt internationalt samarbejde

og en heraf følgende international arbejdsdeling på

området fundamental metrologi. For at landet kan

deltage heri og få tilstrækkeligt udbytte heraf, er

det en forudsætning, at den fundamentale metrologi

befinder sig på et rimeligt højt niveau.

Krav til den fun- Den fundamentale metrologi bør nødvendigvis om-

damentale metrologi fatte aktiv forskning og uddannelse, herunder eta-

blering af samarbejde med bl.a. universiteternes

grundforskning, således at der opnås kompetence

til deltagelse i det internationale samarbejde.

Endvidere må den fundamentale metrologi sikre en-

tydighed af målinger ved at skabe forbindelse til

de primære absolutte målinger, der kun kan udfø-

res enkelte steder, og ved at tilvejebringe, opret-

holde og disseminere et til behovet svarende antal

normaler, hvorved denne forbindelse videreføres

og fastholdes ud til alle led af landets metrologiske

virksomhed.

Tillige skal der opretholdes et system af normaler

til brug for rent relative målinger inden for de om-

råder, hvor der erfaringsmæssigt er brug for nøj-

agtige relative bestemmelser uden - eller kun med
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en mindre præcis - henførelse til basisenhederne.

Den fundamentale metrologi skal sikre målingers
nøjagtighed ved at udarbejde metoder til og for-
skrifter for benyttelse af normaler, analysere måle-
metoder for fejlmuligheder samt ubestemhed og an-
give, hvorledes og i hvilket omfang disse kan re-
duceres. Tillige skal måleapparatur kontrolleres
for fejlfunktioner. Sideløbende hermed har den
fundamentale metrologi konsultative opgaver med
hensyn til måleteknik.

Der bør være en betydelig vekselvirkning mellem
den fundamentale og den almene metrologi. Den
almene metrologi må bygge på den fundamentale me-
trologis forskrifter og resultater, men kan på den
anden side understøtte den fundamentale metrologi
gennem sit større erfaringsområde, både med hen-
syn til måleprocedure og behov for måleteknisk ind-
sats.

Hertil kommer, at det - især for et lille land med
begrænsede ressourcer - er vigtigt, at man
ikke isolerer den fundamentale metrologi opgave-
mæssigt eller geografisk, men at denne udgør et
led "i en større metrologisk helhed."

Situationen i dag Udvalget konstaterer, at situationen på området
fundamental metrologi i Danmark er overordentlig
utilfredsstillende. Der er kun en meget begrænset
forskningsvirksomhed inden for meget begrænsede
felter. Man mangler bade faglige og materielle res-
sourcer af den fornødne kvalitet. Arbejdet med at
sikre måleteknisk entydighed og nøjagtighed er
spredt og svagt. Der er endvidere ikke mulighed
for en grundlæggende metrologisk uddannelse i
Danmark. Danmarks deltagelse i det internationale
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metrologiske samarbejde er meget ringe, og vort in-

ternationale omdømme inden for den metrologiske

verden er svagt. Det er fra flere sider fremført,

at Danmark af disse årsager har mistet industrior-

drer. Uden en væsentlig indsats på disse områ-

der må det forventes, at landets konkurrenceevne

vil blive yderligere forringet.

Udvalgets forslag.

Udvalget finder, at der bør ske en væsentlig styrkelse af den funda-

mentale metrologi.

Der må herunder tilvejebringes grundlag for, at følgende opgaver kan

varetages tilfredsstillende:

a) udøvelse af metrologisk målforskning på internationalt niveau

b) deltagelse af kompetent metrologisk personale i det internationale

samarbejde

c) etablering af teknisk-metrologisk kompetence på så højt plan, at

landet har noget at tilbyde ved deltagelse i samarbejdsprojekter

d) etablering af primære normaler for alle de væsentlige størrelser

samt opretholdelse og disseminering af en tilstrækkelig bestand

af normaler i almindelighed

e) etablering af en central, uvildig, neutral og kompetent metrologisk

instans for konsultative, koordinerende og eventuelt kontrollerende

opgaver, samt

f) etablering af uddannelsesmuligheder for metrologer.

For så vidt angår den organisatoriske ramme for løsningen af disse op-

gaver henvises til det nedenfor under pkt. D. anførte.
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C. Offentlig kontrol med måleinstrumenter.

Behov herfor Krav til måleinstrumenters pålidelighed og de ud-
førte målingers nøjagtighed fastsættes af hensyn til
erhvervslivet, forbrugeren og samfundet i øvrigt.

For erhvervslivet betyder pålidelige måleinstrumen-
ter og målinger en lettelse for handelen. Også i
forbindelse med produktansvar kan det være væ-
sentligt for virksomheder at have adgang til kvali-
ficeret måleteknisk service.

Den traditionelle forbrugerinteresse har fortrinsvis
været at opnå sikkerhed for, at man får den vare-
mængde og -kvalitet, der er betalt for.

Derudover er der yderligere områder, hvor det kan
være af betydning at fastsætte lignende krav til
måleinstrumenter og målinger. Som eksempel kan
nævnes sikkerhedsbetonede målinger samt måling
af sundhedsfarlige stoffer og støj m.v.

Endelig er der de samfundsøkonomiske interesser
forbundet med nøjagtigheden af de målinger, der
ligger til grund for afregning af skatter og afgif-
ter.

Krav til offent- Der bør kunne fastsættes krav om måleteknisk kon-
lig kontrol trol på alle måleområder, hvor der efter en konkret

vurdering skønnes at være et behov herfor.

Regler om kontrol med måleinstrumenter m.v. bør,
hvor det er forsvarligt, udformes som et tilbud til
de involverede parter snarere end som et påbud.

Det bør i denne forbindelse sikres, at alle de be-
rørte parter løbende informeres om regeludstedel-
sen og om kontrolvirksomheden.
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Omkostningerne i forbindelse med den offentlige

kontrols gennemførelse for såvel det offentlige som

de øvrige involverede parter bør holdes på et så

rimeligt niveau, som det er forsvarligt på de en-

kelte områder.

Reglerne på området bør udformes således, at de

ikke virker hæmmende på den teknologiske udvik-

ling og stadig kan tilpasses denne.

Det er væsentligt, at alle myndigheder, der udste-

der offentlige forskrifter vedrørende måleteknisk

kontrol, lægger ensartede kriterier til grund.

I øvrigt er det vigtigt, at der etableres et samar-

bejde mellem de myndigheder, der inden for samme

område har hver deres kontrolopgaver at varetage.

Situationen idag Reglerne om måleteknisk kontrol opstillet i medfør

af loven om mål og vægt er idag begrænset til in-

strumenter der anvendes indenfor handelsomsæt-

ningen til masse-, længde- og volumenbestemmelse.

Dette er idag et alt for snævert område. I medfør

af særlovgivningen er der dog på en lang række

specielle områder fastsat krav til måleinstrumenter

og/eller regler om tolerancegrænser samt regler om

kontrol. Forskriftsudstedelsen på de forskellige

myndigheders områder er meget forskelligartet.

Inden for det traditionelle justerpligtige område an-

vendes idag relativt betragtelige ressourcer i for-

bindelse med tilsyn af vægte i detailhandelen.
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Udvalgets forslag.

Udvalget finder, at der gennem en rammelovgivning må sikres mulighed

for, at forskrifter kan udstedes på alle områder, hvor der må vise sig

behov herfor. Udvalget har fundet, at de ovenfor under "krav til of-

fentlig kontrol" anførte hensyn bør lægges til grund som retningslinier

for, hvornår forskrifter skal udstedes, og har i øvrigt tilsluttet sig de

i arbejdsgruppe 2, pkt. 8, anførte generelle synspunkter og kriterier.

Udvalget har drøftet forskriftsudstedelsen på en række enkeltområder,

hvoraf specielt skal fremhæves følgende:

For så vidt angår spørgsmålet om kontrollen med færdigpakkede varers

kvantitetsangivelser har udvalget fundet, at man opnår størst sikker-

hed imod undervægtige pakninger gennem en instrumentkontrol, supple-

ret med en kontrol af virksomhedernes egen kontrol, fremfor gennem

en ekstern stikprøvekontrol af de enkelte pakninger. Nogle af udval-

gets medlemmer har dog fundet, at forbrugerhensyn bedst sikres gen-

nem en efterfølgende stikprøvekontrol af de enkelte pakninger.

Udvalget peger specielt på, at der gennem reglerne om e-mærkning af

færdigpakkede varer er etableret et tidssvarende kontrolsystem af fær-

digpakkede varers nettoindholdsangivelser.

For så vidt angår kontrol med måleinstrumenter, der anvendes ved

salg af \/arer, herunder især vægte, finder udvalget, at man bør kon-

centrere den offentlige kontrol mod de vægte, der anvendes uden for-

brugerens tilstedeværelse, herunder bl.a. de industrielt anvendte væg-

te. Udvalget finder i øvrigt, at der vil kunne opnås større sikkerhed

for forbrugeren ved at frigøre de ressourcer, der idag anvendes til at

foretage periodiske eftersyn til i stedet at foretage en stikprøvevis kon-

trol af, at måleinstrumenter har korrekt visning, kombineret med bøder

af passende størrelse, såfremt visningen ikke er korrekt.

Udvalget har fundet, at der næppe fortsat er behov for tvungen juste-

ring af målestokke og målebånd.
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Der er efter udvalgets opfattelse næppe grundlag for at opretholde et

generelt krav om, at justerede måleredskaber skal anvendes inden for

området tjenesteydelser og transport.

Udvalget har dog fundet anledning til at pege på, at der i de tilfælde,

hvor prisberegningsgrundlaget for tjenesteydelser m.v. er baseret på

målemetoder, der forudsætter betydelig teknologisk indsigt, ikke bør

stilles for store beviskrav til den forbruger, der kan sandsynliggøre,

at de anvendte måleredskabers visning har været behæftet med fejl.

D. Organisationen af det måletekniske område.

Behov for og Der er et væsentligt behov for koordination og sty-

krav til organisa- ring inden for dette område for at sikre, at måle-

tion af det måle- tekniske ressourcer opbygges og vedligeholdes i

tekniske område overensstemmelse med det i samfundet til enhver

tid værende behov og i øvrigt udnyttes bedst mu-

ligt i et tæt samarbejde med øvrige beslægtede res-

sourcer.

Det er væsentligt, at de berørte erhvervs- og in-

teresseorganisationer inddrages i arbejdet såvel

vedrørende opbygning af nye ressourcer som i

spørgsmålet om fastsættelse af offentlige forskrif-

ter om måleteknisk kontrol.

Situationen idag Spørgsmål vedrørende fundamental metrologi og

regler vedrørende offentlig måleteknisk kontrol er

idag spredt på et stort antal ministerier og institu-

tioner. En effektiv koordination specielt inden for

området forskriftsudstedelse finder ikke sted idag,

ligesom de forskellige myndigheder tilsyneladende

lægger forskellige hensyn til grund ved udstedelse

af offentlige forskrifter. Hertil kommer, at juster-

væsenet efter etableringen af den selvejende insti-

tution Dansk Institut for Prøvning og Justering

(DPJ) i dag i overvejende grad varetager egentli-

ge myndighedsopgaver og overordnet koordinerende
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virksomhed. Opretholdelsen af institutionen efter

overførelsen af opgaverne til DPJ er at betragte

som en midlertidig løsning, der er nødvendiggjort

af den gældende lov om mål og vægt, der ikke mu-

liggør en uddelegering af samtlige Justervæse-

nets opgaver. Justervæsenet består i dag af 8

personer.

Udvalgets forslag.

Udvalget finder, at der er behov for, at der etableres et centralt råd,

"Metrolog i rådet", der bl.a. bør have til opgave at

1. fastsætte hvilke måleenheder, der finder anvendelse her i landet,

2. fastsætte bestemmelser om måleteknik, måleinstrumenter og måle-

teknisk kontrol,

3. sørge for at prototyper, grundnormaler og referencematerialer t i l -

vejebringes i fornødent omfang samt sørge for disses opbevaring

og vedligeholdelse,

4. sørge for at de fornødne måletekniske ressourcer er tilstede i for-

nødent omfang og at disse udnyttes hensigtsmæssigt i et koordine-

ret samarbejde mellem offentlige og private laboratorier,

5. virke rådgivende og initiativtagende overfor offentlige myndighe-

der, institutioner og andre i metrologiske anliggender, samt

6. forestå og koordinere dansk deltagelse i det internationale metrolo-

giske arbejde.

Rådet bør sammensættes således, at det udover faglig metrologisk sag-

kundskab tillige besidder et bredt kendskab til erhvervs-, forbru-

ger- og samfundsforhold.

For at opnå den nødvendige koordination af ressourceanvendelsen og

forskriftsudstedelsen på dette område såvel i forhold til nært beslægte-

de organer som Statens tekniske Prøvenævn og Teknologirådet som an-

dre offentlige myndigheder bør der sikres et effektivt samarbejde på
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det metrologiske område mellem Metrolog i rådet og andre offentlige myn-

digheder. Udvalget finder, at dette vil kunne opnås dels ved at Me-

trologirådet, får sekretariat i Teknologistyrelsen, der i forvejen vareta-

ger en omfattende virksomhed inden for det teknologiske og prøvnings-

mæssige område, dels ved at offentlige myndigheder skal give Metrolo-

girådet lejlighed til at udtale sig, inden de foretager større dispositio-

ner på det måletekniske område.

Ved etableringen af dette råd vil Justervæsenet og Metrologiudvalget

samtidig kunne nedlægges. Justervæsenets finanslovmæssige ressour-

cer forudsættes samtidig overført til Teknologistyrelsen.

For så vidt angår den fundamentale metrologi er det udvalgets opfat-

telse, at den organisatoriske ramme for løsningen af de under afsnit B.

nævnte opgaver er af væsentlig betydning.

Udvalget har i denne forbindelse drøftet de af arbejdsgrupperne fore-

slåede organisationsmodeller, herunder muligheden for at løse opgaver-

ne ved en styrkelse af de allerede eksisterende laboratorier og prøv-

ningsfaciliteter ved, at et mindre antal af disse (ca. 5) udpeges som

primærlaboratorier, der - inden for hvert sit område - skal forestå

etablering af primære normaler og forskning m.v. på det pågældende

område eller ved etablering af et centralt institut for fundamental me-

trologi.

Der er i udvalget enighed om, at de af Statens Tekniske Prøvenævn

autoriserede kalibreringslaboratorier fortsat skal varetage det nødven-

dige kalibreringsarbejde, herunder konsultative og kontrollerende op-

gaver, for industrien og øvrige prøvningslaboratorier m.v.

Spørgsmålet for udvalget har i denne forbindelse alene været, indenfor

hvilken organisatorisk ramme, de i afsnit B. under a) - f) nævnte opga-

ver, herunder ikke mindst forskningen, kan varetages på den for sam-

fundet som helhed optimale måde.

Udvalget har ved valget af denne ramme lagt betydelig vægt på speci-

elt følgende forhold:
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For at sikre forskning på et tilstrækkeligt kvalificeret niveau er det

nødvendigt, at der findes et rimeligt forskningsmiljø. Dette forudsæt-

ter således et vist antal forskere på samme institut.

Udvalget har under sine overvejelser taget hensyn t i l , at den funda-

mentale metrologis opgaver og opgaverne på et kalibreringsinstitut er

af forskellig karakter, omend de naturligvis må ses i sammenhæng ved

vurderingen af den metrologiske tjeneste som helhed.

For at sikre at forskningen er tilstrækkeligt målrettet, herunder på

længere sigt tilstrækkeligt erhvervsnær, er det nødvendigt med en vis

grad af planlægning og brugerindflydelse. Dette forudsætter et råd/

en bestyrelse med den nødvendige repræsentation og indsigt.

Der må tilstræbes en løsning, der sikrer den bedst mulige ressource-

udnyttelse af såvel faglige som materielle ressourcer og på såvel kort

som langt sigt. Dette forudsætter hensyntagen til de institutter m.v.,

der allerede i dag varetager tilsvarende eller beslægtede aktiviteter på

det metrologiske område.

Systemet bør samtidig tilrettelægges således, at det minimerer behovet

for koordination og risikoen for overlapning.

Med den betydelige teknologiske udvikling på også dette område må

organisationen muliggøre en betydelig grad af fleksibilitet, således at

det er muligt at overføre opgaver og ressourcer fra et institut til et

andet.

Med det betydelige internationale samarbejde på området er det en af-

gørende forudsætning for valg af løsning, at denne kan forventes at

opnå international anerkendelse og hermed muliggøre dansk deltagelse

i det internationale samarbejde.

Ved valg af organisationsform må det endvidere tillægges betydelig

vægt, at det for et land af Danmarks størrelse alene vil være rimeligt

og muligt at udføre internationalt anerkendt forskning på et forholdvis

begrænset antal områder.
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Det der på området fundamental metrologi er afgørende for landet, og i

denne forbindelse specielt for industrien, er dels, at der i nødvendigt

omfang og på fuldt forsvarlig vis sikres sporbarhed til internationale

enheder, dels at dansk forskning på de udvalgte områder har en

sådan status og internationalt omdømme, at vi kan deltage i det inter-

nationale samarbejde på området, og således, at forskningsresultater

fra Danmark og udlandet i størst mulig udstrækning kan kanaliseres til

danske laboratorier m.v. til gavn for dansk industris konkurrenceev-

ne.

Det er således under alle omstændigheder kun et mindre antal labora-

torier, der kan blive tale om at henlægge forskningsopgaver m.v. til

på området fundamental metrologi.

Hertil kommer, at der allerede i dag på specialområder findes sådanne

faglige og materielle ressourcer, som det vil være naturligt at bygge

videre på med henblik på at gennemføre den under afsnit B. angivne

målsætning. Dette gælder eksempelvis på områderne teleteknik, akustik

og ioniserende stråling. Det vil derfor allerede af denne grund ikke

være rimeligt at samle al forskning m.v. på den fundamentale metrolo-

gis område på et centralt institut.

Spørgsmålet for udvalget har herefter været, om også aktiviteten på de

andre områder bør henlægges til et antal bestående laboratorier,

der må udbygges til at varetage også disse aktiviteter, eller om det vil

være mere rimeligt at samle de andre opgaver på et enkelt institut.

Det skal dog i denne forbindelse pointeres, at afgørelsen af, på hvilke

områder, viden skal opbygges og i bekræftende fald på hvilke laborato-

rier, bør træffes af metrologirådet i lyset af de til enhver tid værende

behov og muligheder.

På baggrund af de ovenfor anførte hensyn og forudsætninger er det

udvalgets opfattelse, at en yderligere decentralisering vil indebære

risiko for, at den nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede forskning

ikke vil kunne opnås, ligesom behovet for koordination og risikoen for

overlapning er ret betydelig.



2 6

Ved at henlægge de resterende opgaver til et enkelt institut overvin-

des eller begrænses disse ulemper.

Endvidere må dette forventes at give det bedst mulige grundlag for et

udbytterigt internationalt samarbejde og til en vis grad også den bed-

ste ressourceudnyttelse, idet. bemærkes, at varetagelsen af flere af de

omhandlede resterende opgaver kan have en naturlig indbyrdes sammen-

hæng. Yderligere opnås herved et sagkyndigt organ, der indenfor de

af metrologirådet fastsatte retningslinier og områder vil kunne varetage

den daglige koordination dels af det internationale samarbejde dels af

forskningsaktiviteterne m.v., ligesom der herved opnås de bedste ud-

dannelsesmuligheder.

Det er herefter udvalgets opfattelse, at der bør etableres et institut -

dansk institut for fundamental metrologi - der ligestillet med de øvrige

forskningslaboratorier vil kunne varetage disse opgaver.

Det er dog for udvalget afgørende for valg af denne løsning, at føl-

gende to betingelser opfyldes:

1. En tilstrækkelig sagkyndig og effektiv styring af aktiviteterne på

dette institut.

Dette kan ske gennem Metrolog i rådet og en af dette udpeget be-

styrelse for instituttet. Bestyrelsen må besidde den fornødne

videnskabelige, tekniske og almene indsigt.

2. En tilstrækkelig grad af fleksibilitet, såvel på det faglige som på

det personalemæssige område, således at instituttet med den for-

nødne lethed kan omdisponere og omprioritere sine opgaver, så-

vel internt som i samarbejde med andre metrologiske institutter

og kalibreringsinstitutter, når den internationale udvikling og/el-

ler hensynet til den optimale udnyttelse af de nationale ressourcer

gør dette ønskeligt.
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Dette kan ske ved at dette institut oprettes som en selvejende in-

stitution, og at Metrologi rådet har ansvar for fordelingen af midler

mellem de forskellige involverede laboratorier, herunder instituttet

for fundamental metrologi, de øvrige forskningslaboratorier på om-

rådet og kalibreringslaboratorier m.v. Det forudsættes, at afta-

lerne med instituttet for fundamental metrologi og de øvrige forsk-

ningslaboratorier på området indgås på kontraktbasis og bl.a. med

forpligtelse fra disse til at

realisere de til området hørende grundenheder

opretholde sporbarhed fra disse til internationalt anerkendte

enheder og videregive sporbarhed til autoriserede kalibre-

ringslaboratorier m.v.

udføre relevant forskningsvirksomhed indenfor området

repræsentere Danmark i international sammenhæng på det på-

gældende område

varetage relevante funktioner inden for legal metrologi.

Tilsvarende vil der kunne ydes tilskud til autoriserede kalibre-

ringslaboratorier til etablering og drift af disse i det omfang, Me-

trologirådet finder dette nødvendigt.

Da det for den metrologiske tjeneste taget som helhed må tilstræ-

bes, at der opretholdes en rimelig balance mellem den fundamenta-

le metrologi og kalibreringsarbejdet, således at den fundamentale

metrologi kan tilfredsstille kalibreringslaboratoriernes behov for

rådgivning og etablering af sporbarhed, medens på den anden

side kalibreringsinstitutterne er i stand til at udnytte de mulig-

heder, som den fundamentale metrologi frembyder, bør fordelingen

af bevillinger til de to områder foretages centralt. Dette indebæ-

rer, at den finanslovmæssige bevilling bør henlægges til metrologi-

rådet, som herefter løbende kan overføre midler til disse aktivite-

ter, herunder til instituttet for fundamental metrologi. For at sik-

re den nødvendige kontinuitet i instituttets arbejde vil det være

nødvendigt, at instituttet udarbejder løbende budgetter. Institut-

tets aktiviteter og hertil knyttede tilskud bør i øvrigt opdeles i

basisaktiviteter, projektaktiviteter og rekvireret arbejde.
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I forbindelse med etableringen af det nye institut for fundamental

metrologi må der optages forhandling med DTH's ledelse om laboratoriet

for fundamental metrologis fremtidige status og arbejdsopgaver.

E. De statsautoriserede vejere og målere.

Behov herfor Inden for en meget lang årrække har der eksiste-

ret en ordning, hvorefter vejere og målere kunne
få autorisation som sådan. Formålet hermed har
været at sikre en uvildig instans, når der skulle
foretages vejning, måling og tælling, samt i øvrigt
en instans, der kunne stille måleredskaber - spe-
cielt brovægte - til rådighed for offentligheden.

Krav til statsauto- En forudsætning for en autorisationsordning må
riserede vejere og være, at der er dokumenteret et grundlæggende
målere behov herfor, samt at brugerne af de autoriserede

vejere og måleres tjenesteydelser kan nære en sær-
lig tillid til de attester, vejere og målere udsteder.

Situationen idag Udvalget har konstateret, at der idag ingen kva-
lifikationskrav stilles i forbindelse med beskikkelse
af vejere og målere, at behovet for assistance fra
vejere og målere har været konstant faldende i en
meget lang årrække, samtidig med at antallet af
vejere og malere tilsvarende har været faldende,
og at ingen myndigheder eller organisationer har
kunnet anvise yderligere opgaver, der kan forven-
tes henlagt til vejerne og målerne, hvilket også er
gældende, selvom kvalifikationskravene for beskik-
kelse strammes.

Udvalgets forslag.
Der er i udvalget enighed om, at det ikke er forsvarligt at opretholde
autorisationsordningen af vejere og målere på det nuværende grundlag.
Udvalget finder imidlertid, at der forsat er et behov for opretholdelse
af en ordning, hvor der er mulighed for at få foretaget uvildig vej-
ning.
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Udvalget skal derfor indstille, at ordningen videreføres, dog således,
at det fremover er en forudsætning for beskikkelse, at de pågældende
har fået en relevant handelsuddannelse - med lærebrev eller EFG-ud-
dannelse, herunder beskikkede skibs- og varemæglere - suppleret med
et måleteknisk kursus.

Udvalget finder, at der er betydelige nærings- og konkurrenceretlige
betænkeligheder forbundet med opretholdelsen af et behovskriterium
som forudsætning for beskikkelse. Udvalget finder derfor ikke at der
fremtidigt bør lægges sådanne behovskriterier til grund i forbindelse
med beskikkelser.

Udvalget finder, at de nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger for
at opnå beskikkelse må være opfyldelsen af visse nøjere angivne uddan-
nelses- og vandelskrav m.v., ligesom det må være en forudsætning,
at de har rådighed over det nødvendige måleudstyr. De tidligere geo-
grafiske begrænsninger for beskikkelsesområdet foreslås ophævet.

Det er udvalgets opfattelse, at ophævelsen af det geografiske beskik-
kelsesområde vil skabe bedre muligheder for, at de enkelte vejere og
målere ved en udvidelse af deres forretningsområder kan etablere ren-
table forretninger.

Udvalget har fundet, at hver vejerforretning fremover må betale de
udgifter, der er forbundet med kontrol af deres veje- og måleredska-
ber m.v. For at sikre, at erhvervslivet kan få foretaget veje- og må-
leforretninger i fornødent omfang, finder udvalget, at der bør fastsæt-
tes bestemmelser om vejernes og målernes pligt til efter anmodning at
foretage vejning og måling inden for en vis afstand fra deres forret-
ningssted.

Udvalget finder, at kompetencen til at fastsætte de nærmere regler om
uddannelseskrav og virksomhed for statsautoriserede vejere og målere
samt til at beskikke disse bør overføres fra industriministeriet til me-
trologirådet.



30

Et mindretal (Ove Udesen) finder, at den nugældende ordning,

jvf. L. 217 af 8. juni 1966 om statsautoriserede vejere og målere, om-

end den ikke fungerer fuldt ud tilfredsstillende, dog for så vidt angår

handelsstandsforeningernes indstillingsret og bevarelse af de geogra-

fiske beskikkelsesområder må foretrækkes fremfor det i lovudkastet in-

deholdte forslag. Mindretallet henviser i denne forbindelse til det som

underbilag 1. til bilag 4. vedlagte notat af 10. april 1981, hvori min-

dretallets synspunkter er uddybet.

V Økonomiske konsekvenser.

En gennemførelse af udvalgets forslag må forventes at medføre følgende

udgifter for staten på årsbasis, når systemet er fuldt udbygget:

i 1.000 kr.

Årlige udgifter/indtægter (1981-niveau):

Udgifter:

Metrolog i rådet 200

Fundamental metrologi 8.500

Legal metrologi 8.600

lait 17.300

Indtægter:

Legal metrologi 1.500

Netto-udgifter 15.800 kr.

Bortfald af FL-bevilling (netto)

til justervæsenet (eksklusiv

gratisydelser) 1.200

Bortfald af udgifter i forbindel-

se med bortfald af gratisydelser 3.600

Bortfald af refusion

af delvise lønudgifter

til laboratoriet for funda-

mental metrologi 200

Besparelser i industriministeriet 400 5.400 kr.

Merudgifter for staten ialt 10.400 kr.
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Udvalget er opmærksom på, at dets forslag ifølge kommissoriet så vidt

muligt skulle kunne gennemføres uden merudgifter for det offentlige.

Som det fremgår af det af udvalget specielt i afsnit IV B og C anførte

vedrørende den fundamentale og den legale metrologi, er der imid-

lertid et påtrængende behov for en væsentlig udbygning på disse områ-

der - ikke mindst for at sikre dansk industris konkurrenceevne. For

at tilvejebringe grundlag herfor vil det være nødvendigt at forøge det

offentliges bevillinger til dette område i overensstemmelse med det oven-

for anførte.

Det skal dog bemærkes, at den omhandlede merudgift for staten på ca.

10.4 mio. kr. først vil indtræde, når den foreslåede udbygning af den

fundamentale metrologi er tilendebragt. Opbygningsperioden forventes

at ville tage ca. fem år. Dette medfører, at merudgiften for staten

det første år på området fundamental metrologi vil andrage 4.6 mio.

kr . , hvortil kommer engangsudgifter af en anslået størrelse på 1 mio.

kr. i forbindelse med overgangen til det nye system. De nævnte tal

er som følge af sagens natur behæftet med nogen usikkerhed. Det

skal dog pointeres, at en udbygning af den fundamentale metrologi in-

denfor en ramme på de 8.5 mio. kr. er en afgørende forudsætning for,

at den ønskede styrkelse indenfor dette felt opnås.

IV. Lovforslag.

Til gennemførelse af de af udvalget stillede forslag er følgende udkast

til forslag til lov om metrologi med tilhørende bemærkninger udarbejdet:

VI Udkast til forslag til Lov om metrologi.

Kapitel I Metrolog i rådet m.v.

§ 1 Der oprettes et statens metrologiråd, der har til opgave at

1. fastsætte hvilke måleenheder, der finder anvendelse her

i landet,
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2. fastsætte bestemmelser om måleteknik, måleinstrumenter
og måleteknisk kontrol,

3. sørge for at prototyper, grundnormaler og referencema-
terialer tilvejebringes i fornødent omfang samt sørge for
disses opbevaring og vedligeholdelse,

4. sørge for at måletekniske ressourcer er tilstede i fornø-
dent omfang, og at disse udnyttes hensigtsmæssigt i et
koordineret samarbejde mellem offentlige og private labo-
ratorier,

5. virke rådgivende og initiativtagende overfor offentlige
myndigheder, institutioner og andre i metrologiske an-
liggender, samt

6. forestå og koordinere dansk deltagelse i det internatio-
nale metrologiske arbejde.

§ 2 Statens metrologiråd udøver sin virksomhed i nært samarbejde
med de offentlige myndigheder, for hvilke nævnets virksom-
hed har betydning.

Stk. 2 Offentlige myndigheder, som foretager, yder støtte
til eller fastsætter bestemmelser om målinger og måleteknik,
skal give statens metrologiråd lejlighed til at udtale sig, in-
den der fastsættes bestemmelser eller træffes beslutninger
om større dispositioner indenfor det metrologiske område.

§ 3 Statens metrologiråd består af indtil 12 medlemmer, der ud-
nævnes af industriministeren for indtil 4 år. Genudnævnelse
kan finde sted. Industriministeren udnævner en formand
blandt rådets medlemmer.

Stk. 2 Rådet sammensættes således, at det besidder sag-
kundskab med hensyn til legal og videnskabelig metrologi
samt til måleteknik, og således at kendskab til erhvervs-,
forbruger- og samfundsforhold er repræsenteret i rådet.

§ 4 Industriministeren fastsætter nærmere regler om metrologirå-
dets virksomhed.
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Stk. 2 Rådets afgørelser i henhold til § 1 nr. 1 og 2, j f r .

§ 10 og § 11 kan inden 8 uger efter afgørelsens offentliggørel-

se påklages til industriministeren. Påklage har ikke opsæt-

tende virkning, med mindre industriministeren i de enkelte

tilfælde bestemmer andet.

§ 5 Rådets sekretariatsforretninger henlægges til teknologistyrel-

sen.

Stk. 2 Rådet kan til varetagelse af sine opgaver nedsætte

specielt sagkyndige udvalg og i øvrigt søge ekspertmæssig

bistand udefra bl.a. hos dansk institut for fundamental me-

trologi og andre forskningsinstitutioner m.v. samt hos de af

statens tekniske prøvenævn autoriserede laboratorier.

§ 6 Statens metrologiråd afgiver årligt en beretning til industri-

ministeren. Rådet drager i øvrigt omsorg for løbende at in-

formere erhvervsliv og forbrugere m.v. om virksomheden på

det metrologiske område.

§ 7 Midler til løsning af rådets opgaver bevilges på de årlige f i -

nanslove.

§ 8 Der oprettes et dansk institut for fundamental metrologi, der

efter nærmere af metrologirådet fastlagte retningslinier har

til opgave

1) at tilvejebringe prototyper og grundnormaler og sørge

for disses opbevaring og vedligeholdelse, samt formidle ad-

gang til referencematerialer,

2) at varetage samarbejdet med andre institutioner m.v.,

der på specielle områder udfører opgaver af den under pkt.

1 nævnte karakter, eller som i øvrigt driver virksomhed på

området fundamental metrologi,

3) at udføre forskning indenfor den fundamentale metrologi

samt i øvrigt

4) at bistå statens metrologiråd med løsning af dets opga-

ver.

Stk. 2 Dansk institut for fundamental metrologi ledes af

en af statens metrologiråd udpeget bestyrelse.
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Kapitel II - Måleenheder.

§ 9 Grundlaget for måleenheder er det af generalkonferencen for
mål og vægt vedtagne internationale enhedssystem (SI).

§ 10 Statens metrologiråd fastsætter nærmere regler om, i hvilket

omfang det internationale enhedssysten (SI) finder anvendel-
se her i landet.
Stk. 2 Statens metrologiråd kan indenfor rammerne af in-
ternationale vedtagelser fastsætte regler om anvendelse af
måleenheder, som ikke er Sl-enheder.

Kapitel III - Måleteknisk kontrol

§ 11 Statens metrologiråd fastsætter efter forhandling med hoved-
organisationerne for de berørte erhverv og offentlige myndig-
heder samt forbrugerorganisationerne bestemmelser om måle-
teknisk kontrol, herunder bestemmelser om justeringspligt
for måleinstrumenter og om kontrol af færdigpakkede varers
vægt og volumenangivelser.

Stk. 2 På områder, hvor der efter anden lovgivning er gi-
vet måletekniske forskrifter, kan statens metrologiråd alene
fastsætte bestemmelser i henhold til stk. 1 efter aftale med
vedkommende myndighed.

Stk. 3 Statens metrologiråd kan bemyndige teknologistyrel-
sen og andre statslige myndigheder samt de af statens tekni-
ske prøvenævn autoriserede laboratorier til at fastsætte be-
stemmelser om måletekniske egenskaber, teknisk udførelse,
materiale, funktion, nøjagtighed og afprøvningsmåde for måle-
instrumenter. Industriministeren kan fastsætte regler om, i
hvilket omfang bemyndigelse kan meddeles.



35

§ 12 Tilsynet med overholdelsen af de i medfør af loven udstedte

bestemmelser udøves af teknologistyrelsen eller andre dertil
af teknologistyrelsen bemyndigede instanser. Bemyndigelse
kan efter indhentet udtalelse fra statens metrologiråd medde-
les de af statens tekniske prøvenævn autoriserede laboratori-
er samt statslige og kommunale myndigheder.

Stk. 2 Taksterne for den i stk. 1 nævnte tilsynsvirksom-
hed godkendes af teknologistyrelsen.

§ 13 Statens metrologiråd og teknologistyrelsen kan kræve meddelt
alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for dets
virksomhed i henhold til denne lov.
Stk. 2 Statens metrologiråd kan foreskrive anmeldelsespligt
for ibrugværende måleinstrumenter.

Stk. 3 De i § 12 nævnte tilsynsorganer har adgang til of-
fentlige og private steder i det omfang, det er påkrævet, for
at de kan varetage deres hverv. Legitimation skal på forlan-
gende forevises. Politiet yder om fornødent bistand.

Kapitel IV - Statsautoriserede vejere og målere.

§ 14 Statsautoriserede vejere og målere beskikkes af statens metro-
logiråd.
Stk. 2 Beskikkelse som statsautoriseret vejer og måler kan
meddeles personer, der

1) har dansk indfødsret,

2) har bopæl her i landet,
3) er fyldt 25 år,
4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har deres

bo under konkursbehandling og
5) kan antages at besidde de til hvervets bestridelse for-

nødne kundskaber.

6) har rådighed over de til hvervets udøvelse fornødne må-
leredskaber.



36

Stk. 3 De i stk. 2, nr. 1 og 2 nævnte krav anvendes ikke
i det omfang, andet er fastsat i medfør af international aftale
eller ved bestemmelser fastsat af industriministeren.
Stk. 4 Statens metrologiråd kan undtage fra betingelsen i
stk. 2 nr. 3.

Stk. 5 Statens metrologiråd fastsætter nærmere regler om
opfyldelsen af de i stk. 2, nr. 5 og 6, nævnte betingelser.
Stk. 6 Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straf-
felovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.
Stk. 7 For beskikkelse betales et af statens metrologiråd
fastsat gebyr.

§ 15 Statens metrologiråd kan fastsætte nærmere regler om kontrol
med de af de statsautoriserede vejere og målere anvendte må-
leredskaber.

Stk. 2 Statens metrologi råd fastsætter regler for statsauto-
riserede vejeres og måleres virksomhed, herunder bestemmel-
ser om deres forpligtelse til efter anmodning at foretage vej-
ning, måling m.v. Metrolog i rådet kan bestemme, at visse
erhverv og stillinger ikke kan forenes med stillingen som
statsautoriseret vejer og måler.

§ 16 Kun personer, der har beskikkelse som statsautoriseret vejer
og måler må benytte denne betegnelse. Andre må heller ikke
benytte danske og udenlandske betegnelser, der er egnet til
forveksling hermed.

§ 17 Beskikkelse som statsautoriseret vejer og måler bortfalder,
når vedkommende dør eller ved udgangen af det år, i hvilket
han fylder 70 år. Det samme gælder, hvis vedkommende op-
hører med at opfylde betingelserne i § 14, stk. 2, nr. 1, 2
og 4.

Stk. 2 Statens metrologiråd kan tilbagekalde beskikkelser
som statsautoriseret vejer og måler, såfremt vedkommende
ophører med at opfylde betingelsen i § 14, stk. 2, nr. 6,
eller i tilfælde af grov eller oftere gentagen overtrædelse af
reglerne om statsautoriserede vejere og måleres virksomhed.
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Stk. 3 Er en beskikkelse som statsautoriseret vejer og må-

ler bortfaldet efter stk. 1, tilbagekaldt efter stk. 2 eller fra-

kendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilba-

geleveres teknologistyrelsen.

§ 18 Metrolog i rådets afgørelser efter § 17, stk. 2, kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afgørelser om tilbagekaldelse efter § 17, stk. 2,

kan af den person, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt

for domstolene. Begæring herom skal fremsættes over for

metrologirådet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt

vedkommende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om ad-

gangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

Metrologirådet anlægger sag mod vedkommende i den borger-

lige retsplejes former.

Stk. 3 Begæring om sagsanlæg har opsættende virkning,

men retten kan ved kendelse bestemme, at den pågældende

under sagens behandling ikke må virke som statsautoriseret

vejer og måler. Såfremt rådets afgørelse findes lovlig ved

dommen, kan det i denne bestemmes, at anke ikke har opsæt-

tende virkning.

Kapitel V - Straf m.v.

§ 19 Den der undlader at meddele oplysninger, som skal afgives i

medfør af § 13, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Overtrædelse af bestemmelsen i § 16 straffes med

bøde.

Stk. 3 I forskrifter udstedt i medfør af § 10, § 11 stk. 1

og § 15 kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af be-

stemmelser i forskrifterne.

Stk. 4 Borgerlig straffelov §§ 144, 150-152 og 154-157 og

264b finder tilsvarende anvendelse på statsautoriserede vejere

og målere samt de personer, der udøver opgaver efter kapitel

Stk. 5 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, an-

partsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges

selskabet som sådant bødeansvar.
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Kapitel VI - ikrafttrædelse m.v.

§ 20 Loven træder i kraf t den 1. januar 1983, dog træder §§ 2-8

i kraft den 1. jul i 1982.

Stk. 2 Den 1. januar 1983 ophæves lov nr . 65 af 28. fe-

bruar 1950 om mål og vægt som ændret ved lov nr . 26 af 29.

januar 1964, lov nr . 213 af 4. juni 1965 samt lov nr . 246 af

12. januar 1976, samt lov nr . 217 af 8. juni 1966 om stats-

autoriserede vejere og målere, bortset f ra § 11.

Stk 3 De i henhold t i l den t idl igere lovgivning udstedte

forskr i f ter og meddelte tilladelser vedbliver at have gy ld ig -

hed, indti l de ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestem-

melser i denne lov.

§ 21 Loven gælder ikke for Grønland eller Færøerne, men kan sæt-

tes i kraf t ved kongelig anordning med de ændringer, som

de særlige færøske og grønlandske forhold t i ls iger.

VII Bemærkninger t i l de enkelte bestemmelser i udkast t i l forslag t i l

lov om metrologi.

Ti l § 1.

Der er et væsentligt behov for koordination indenfor dette område

for at s ikre, at måletekniske ressourcer opbygges og vedligehol-

des i overensstemmelse med de i samfundet t i l enhver t id værende

behov og i øvr igt udnyttes bedst muligt i tæt samarbejde med

øvrige beslægtede ressourcer.

Også med henblik på dansk deltagelse i det internationale samar-

bejde på området er der behov for en øget og bedre koordineret

indsats.

Spørgsmål vedrørende fundamental metrologi og regler vedrørende

offentl ig måleteknisk kontrol er i dag spredt på et stort antal mi-

nisterier og inst i tut ioner. En effekt iv koordination specielt af for -

skriftsudstedelsen f inder ikke sted i dag, ligesom de forskell ige

myndigheder tilsyneladende lægger forskell ige hensyn t i l grund

ved udstedelse af offentlige fo rskr i f te r .
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Med henblik på at varetage bl.a. disse opgaver foreslås der opret-

tet et statens metrologiråd.

Til de i bestemmelsen nærmere angivne opgaver, som statens me-

trologiråd skal varetage, skal knyttes følgende bemærkninger:

Opgaverne vedrørende den legale metrologi i nr. 1 og 2, er nær-

mere omtalt i forbindelse med §§ 10 og 11, der indeholder bestem-

melser om rådets fastsættelse af regler om måleenheder og måletek-

nisk kontrol.

De i nr. 3 og 4 nævnte opgaver vedrører sikringen af, at de for-

nødne måletekniske ressourcer er til stede og udnyttes mest hen-

sigtsmæssigt. Dette gælder specielt ressourcerne indenfor den fun-

damentale og indenfor den legale metrologi. Tilsvarende hensyn

må imidlertid også tilgodeses for så vidt angår øvrige måletekniske

ressourcer.

Der er indenfor det måletekniske område sket en betydelig udvik-

ling i de sidste årtier. Således er dels de fysiske størrelsers an-

tal udvidet, dels har kravene til nøjagtigere målinger været stadig

stigende. Dette har nødvendiggjort såvel kvantitative som kvalita-

tive krav til laboratoriefaciliteter. En forudsætning for, at dansk

industri kan fremstille højt udviklede produkter med veldefinerede

tolerancer er, at industrien får mulighed for at udnytte måletek-

niske ressourcer på et tilstrækkeligt nøjagtighedsniveau. Gennem

den af Statens Tekniske Prøvenævn administrerede autorisations-

ordning er der etableret et system af uvildige og kvalificerede

prøvningslaboratorier omfattende alle de væsentligste prøvnings-

områder.

En forudsætning for at kvalificeret prøvning kan udføres, er imid-

lertid at måleinstrumenterne giver tilstrækkelig nøjagtige og påli-

delige resultater. Prøvenævnet har derfor også udstrakt sin auto-

risationsordning til at omfatte kalibreringslaboratorier, der kan

sikre, at man har det nødvendige kendskab til de enkelte målein-

strumenters målenøjagtighed.

Kravene til nøjagtige målinger er imidlertid stedse stigende, og

ikke mindst af hensyn til eksporten er det nødvendigt, at der

sikres sporbarhed til internationale primærnormaler.
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Dette nødvendiggør dels en udbygning af de autoriserede kalibre-
ringslaboratorier dels en udbygning af den fundamentale metrologi
med de herunder hørende prototyper, grundnormaler og reference-
materialer med henblik på at tilvejebringe de nødvendige led i
sporbarhedskæder til de internationale grundnormaler m.v..

Bestemmelsen i nr. 3 beskriver metrologirådets opgave i forbindel-
se med etableringen og vedligeholdelse af primærnormaler, proto-
typer og referencematerialer. Udover de forpligtelser, der følger
af Danmarks medlemskab af meterkonventionen, er der behov for
etablering af primærnormaler og prototyper på højt nøjagtighedsni-
veau indenfor en lang række områder. Bl.a. som følge af de bety-
delige omkostninger, der er forbundet med etablering af primær-
normaler m.v., er det på forhånd klart, at der ikke i Danmark
kan etableres primærnormaler m.v. på højeste niveau indenfor alle
de fysiske størrelser; metrologirådet må nødvendigvis foretage en
omhyggelig prioritering af, på hvilke områder, der er det fornød-
ne behov og muligheder for at etablere sådanne.

Det faktiske arbejde med etableringen og vedligeholdelsen af pr i -
mærnormalerne m.v. udføres af dansk institut for fundamental me-
trologi og andre institutioner m.v., j f r . bemærkningerne til § 8.

Afgørelsen af, på hvilke områder viden skal opbygges og i be-
kræftende fald på hvilke laboratorier, bør imidlertid træffes af
metrologirådet i lyset af de til enhver tid værende behov og mu-
ligheder.

Bestemmelsen i nr. 4 pålægger metrologirådet at sørge for, at de
fornødne måletekniske ressourcer er tilstede i fornødent omfang,
og at disse udnyttes hensigtsmæssigt i et koordineret samarbejde
mellem offentlige og private laboratorier. Selvom de i pkt. 3 nævn-
te opgaver vedrørende den fundamentale metrologi er omfattet af
denne bestemmelse, har man fundet anledning til særligt at frem-
hæve opgaverne i forbindelse med grundnor*maler, prototyper og
referencematerialer. Derudover omfatter bestemmelsen navnlig op-
gaver i forbindelse med den servicebetonede kalibreringstjeneste
for erhvervslivet, j f r . ovennævnte bemærkninger om de af statens
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tekniske prøvenævn autoriserede kalibreringslaboratorier. Den ser-

vicebetonede betjening af industrien skal fortsat ske fra disse la-

boratorier, j f r . bemærkningerne til § 8. Endeligt omfatter bestem-

melsen laboratoriefaciliteter m.v. i forbindelse med den legale me-

trologi, j f r . bemærkningerne til § 12.

§ 2, stk. 2, i lov om statens tekniske prøvenævn indeholder - for
så vidt angår teknisk prøvning - en til pkt. 4 svarende bestem-
melse, hvilket nødvendiggør et tæt samarbejde mellem statens tek-
niske prøvenævn og metrologirådet, idet flere laboratorier udfører
såvel teknisk prøvning som kalibreringsopgaver.

Det er fundet mest hensigtsmæssigt, at autorisationen af laborato-
rier til kalibreringsopgaver fortsat foregår i statens tekniske prø-
venævns regie. Statens metrologiråd må imidlertid - eventuelt gen-
nem et "kalibreringsudvalg" - inddrages i bedømmelsen af ansøg-
ninger om autorisation af kalibreringslaboratorier også for dermed
at sikre tilstedeværelsen af den faglige metrologiske sagkundskab
samt den nødvendige koordination på området.

Sikringen af den mest hensigtsmæssige udnyttelse af måletekniske
ressourcer i et koordineret samarbejde mellem offentlige og private
laboratorier forudsætter et nært samarbejde med de offentlige myn-
digheder, for hvilke rådets virksomhed har betydning.

Bestemmelsen i pkt. 5 pålægger metrologirådet at virke rådgiven-
de og initiativtagende overfor offentlige myndigheder, institutio-
ner og andre i metrologiske anliggender. Derved søges bl.a. sik-
ret, at der ikke for én instrumenttype udstedes forskelligartede
regler indenfor forskellige områder.

Bestemmelsen i pkt. 6 pålægger metrologirådet at forestå og ko-
ordinere den danske deltagelse i det internationale metrologiske
arbejde. Det metrologiske arbejde er stærkt internationaliseret.
Sikringen af udenlandsk tillid til dansk metrologi og dermed dan-
ske målinger kan kun ske gennem en effektiv dansk deltagelse i
det internationale samarbejde. Arbejdet bør varetages gennem rå-
dets udpegelse af personer, der indenfor de enkelte områder be-
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sidder særlig fagkundskab. Indenfor den fundamentale metrologis
område bør instituttet for fundamental metrologi og andre institut-
ter med tilsvarende opgaver inddrages i det internationale arbej-
de. Også i forbindelse med det internationale arbejde i øvrigt på
det måletekniske områder, herunder specielt opgaver i EF- og
OIML-regie m.v. der berører, flere myndigheder, er der behov for
øget koordination og sagkyndig bistand.

Til § 2,

For effektivt og gnidningsløst at få udført den koordinerende op-
gave, som er pålagt metrologirådet, er det nødvendigt, at rådets
virksomhed udøves i nært samarbejde med de offentlige myndighe-
der, for hvilke rådets virksomhed har betydning.

Ved bestemmelsen i stk. 2 indføres en høringspligt dels til sikring
af, at offentlige myndigheders regeludstedelse på området sker
efter ensartede kriterier, dels med henblik på at opnå den mest
rationelle udnyttelse af landets måletekniske ressourcer.

Til § 3.
Bestemmelsen indeholder nærmere regler for rådets nedsættelse og
sammensætning.

Henset til at rådets opgaver udover rent teknisk prægede spørgs-
mål også omfatter myndighedsudøvelse i traditionel forstand, er
det fundet rimeligt, at det udover faglig metrologisk sagkundskab
tillige besidder et bredt kendskab til erhvervs-, forbruger- og
samfundsforhold. Man har ikke med henblik på rådets sammensæt-
ning ønsket at foreskrive en særlig indstillingsret for myndighe-
der og organisationer. En egentlig indstillingsret medfører, at der
ikke på forhånd kan tages hensyn til den særlige indsigt, som de
udpegede medlemmer til sammen kommer til at repræsentere. Rå-
dets sammensætning afgøres af industriministeren. Forinden udnæv-
nelse finder sted, vil man rådføre sig med berørte offentlige myn-
digheder, institutioner og organisationer samt erhvervslivet.

Til § 4.

Bestemmelsen, i henhold til hvilken industriministeren fastsætter

nærmere regler for metrologirådets virksomhed, giver mulighed
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retningsorden m.v. som materielle regler vedrørende rådets virk-

somhed.

I stk. 2 er afgrænset hvilke af rådets afgørelser, der kan påkla-

ges til industriministeren. Da afgørelser i henhold til lovens §§ 10

og 11 indeholder myndighedsudøvelse i traditionel forstand samt,

for så vidt angår § 11 tillige afgørelser, der kan have væsentlig

betydning for erhvervs- og forbrugerforhold, er det fastsat, at

disse afgørelser vil kunne påklages til industriministeren. Det for-

udsættes at efterprøvelsen af afgørelser i rent faglige metrologi-

ske spørgsmål vil være yderst begrænsede.

Til § 5.

Rådets sekretariatsforretninger er henlagt til teknologistyrelsen.

Denne styrelse udfører i forvejen en omfattende virksomhed inden-

for det teknologiske og prøvningsmæssige område bl.a. gennem

dets sekretariatsbistand til statens tekniske prøvenævn.

Bestemmelsen i stk. 2 giver rådet mulighed for at nedsætte sag-

kyndige udvalg og indkalde specielt sagkyndige. Uden en sådan

bistand ville der være risiko for, at rådet i enkelte tilfælde ikke

ville kunne disponere over den fornødne ekspertise.

Bestemmelsen giver desuden rådet mulighed for at henlægge vare-

tagelsen af enkelte af dets opgaver, herunder specielt de i § 1,

nr. 3 nævnte, til dansk institut fundamental metrologi og andre

institutioner m.v.

Til § 6.

Det er af væsentlig betydning for erhvervslivet, at det løbende

orienteres om den forskning og udvikling, der finder sted inden-

for det metrologiske fagområde samt om, hvilke servicefaciliteter

der er til rådighed.

Endvidere er det vigtigt, at erhvervsliv og forbrugere orienteres

om regeludstedelsen på området og om de afgørelser af væsentlig

betydning, som træffes af statens metrologiråd.

43
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Rådet er f r i t stillet med hensyn t i l , hvorledes informationerne for-
midles videre. Da der imidlertid er forskel på indholdet af oplys-
ningerne og på den personkreds, der har interesse i de forskelli-
ge oplysninger, synes en opsplitning af informationsmetoderne at
være hensigtsmæssig.

Til § 7.

Om lovens bevillingsmæssige konsekvenser henvises til det herom i
afsnit V anførte. Metrolog i rådet har ansvar for fordelingen af
midler mellem de forskellige involverede laboratorier, herunder
dansk institut for fundamental metrologi, de øvrige forskningslabo-
ratorier på området og kalibreringslaboratorier m.v.

Som også anført til § 1, pkt. 3-4, forudsættes det endvidere, at
metrologirådets afgørelser af, på hvilke områder viden skal opbyg-
ges og i bekræftende fald på hvilke laboratorier, bør træffes i
lyset af de til enhver tid værende behov og muligheder.

Det forudsættes endvidere, at aftalerne med dansk institut for fun-
damental metrologi og de øvrige forskningslaboratorier indgås på
kontraktbasis og bl.a. med forpligtelse for disse til at

realisere de til området hørende grundenheder
opretholde sporbarhed fra disse til internationalt aner-
kendte standarder og videregive sporbarhed til autorise-
rede kalibreringslaboratorier m.v.

udføre relevant forskningsvirksomhed indenfor området
repræsentere Danmark i international sammenhæng på
det pågældende område

varetage relevante funktioner indenfor legal metrologi.
Tilsvarende vil der kunne ydes tilskud til autoriserede kalibre-
ringslaboratorier til etablering og drift af disse i det omfang, me-
trologirådet finder dette nødvendigt.

Dette indebærer, at den finanslovmæssige bevilling bør henlægges
til metrologirådet, som herefter løbende kan overføre midler til
disse aktiviteter, herunder til dansk institut for fundamental me-
trologi. Hertil kommer administrationsudgifter til metrologirådet
og teknologistyrelsen.
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Til § 8.

I forbindelse med etableringen af dansk institut for fundamental

metrologi nedlægges det nuværende laboratorium for fundamental

metrologi, der er etableret i undervisningsministeriets regie, og

dets udstyr m.v. overføres i et efter forhandling med undervis-

ningsministeriet nærmere fastsat omfang til dansk institut for fun-

damental metrologi. Det nye institut, der oprettes i industrimini-

steriets regie, men som en selvejende institution, vil have væsent-

ligt større arbejdsområder end det hidtidige, der især har vare-

taget Danmarks forpligtelser i henhold til meterkonventionen og i

begrænset omfang udført rekvireret arbejde for industriministeriet

og andre.

Det nye institut vil geografisk blive søgt tilknyttet Danmarks Tek-

niske Højskole; antageligt vil det efter forhandling med højskolen

mest hensigtsmæssigt kunne overtage det hidtil eksisterende labo-

ratoriums lokaler.

Instituttet opbygges gennem en årrække fra et begyndelsestal på

3 videnskabelige medarbejdere. Instituttets endelige størrelse vil

afhænge af, hvilke opgaver metrologirådet finder det hensigtsmæs-

sigt at henlægge til dette. Fuldt udbygget forventes det imidler-

tid ikke, at instituttets stab af videnskabelige medarbejdere vil

overstige 8-10.

Metrolog i rådet har det overordnede ansvar også for området

fundamental metrologi og fastsætter nærmere retningslinier for in-

stituttets opgaver på området.

Dansk institut for fundamental metrologi skal efter metrologirådets

nærmere retningslinier forestå det faktiske arbejde i forbindelse

med etableringen og opbevaringen af primærnormaler samt etable-

ringen af sporbarhed til enhedsdefinitionerne for så vidt angår de

enheder, som metrologirådet har henlagt til dette institut. Insti-

tuttets forskning m.v. skal ske i et nært samarbejde med andre

institutioner, f.eks. Teleteknisk Forskningslaboratorium og For-

søgsanlæg Risø, der på specielle områder udfører opgaver af lig-

nende art.
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Desuden skal instituttet udføre målforskning indenfor den funda-
mentale metrologis område.

For at sikre instituttets såvel som de øvrige laboratoriers faglige
kompetence samt sikre anerkendelse i udlandet, bør disse deltage
i de interkalibreringer m.v., der til stadighed finder sted i sam-
arbejde med de andre landes laboratorier, og i øvrigt i størst mu-
ligt omfang engagere sig i det internationale metrologiske samarbej-
de på den fundamentale metrologis område.

Instituttets kalibreringsforpligtelser er begrænsede til primære ka-
libreringer, d.v.s. certificering af autoriserede kalibreringslabora-
toriers normaler samt andre målinger, der kræver højeste nøjagtig-
hed. I øvrigt skal kalibreringer udføres af de af statens tekniske
prøvenævn autoriserede kalibreringslaboratorier.

Med henblik på at sikre, at instituttet på effektiv måde udfylder
sin plads i den danske metrologiske tjeneste, specificerer metrolo-
girådet dets forpligtelser over for de autoriserede kalibreringsla-
boratorier m.v.

Med henblik på at sikre den nødvendige fleksibilitet bør institut-
tet oprettes som en selvejende institution. Midler til instituttets
drift tilvejebringes dels gennem tilskud fra metrologirådet, j f r .
det i bemærkningerne til § 7 anførte, dels gennem indtægter fra
rekvireret arbejde. Tilskud til instituttet bør gives dels til basis-
aktiviteter dels til projektaktiviteter.

I forbindelse med instituttets såvel som andre laboratoriers virk-
somhed bør der åbnes mulighed for uddannelse af fagmetrologer.

Den servicebetonede kalibreringstjeneste for landets virksomheder
skal som nævnt fortsat foretages af de af statens tekniske prøve-
nævn autoriserede laboratorier. Fra metrologirådets side skal der
sørges for en rimelig fordeling af investeringerne i og opgavefor-
delingen mellem instituttet for fundamental metrologi, øvrige forsk-
ningsinstitutter og de autoriserede kalibreringslaboratorier. Sam-
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fundet vil ikke have et rimeligt udbytte af instituttet for funda-

mental metrologi og de øvrige forskningsinstitutter, såfremt kali-

breringslaboratorierne ikke har fornøden kompetence. Statens me-

trologiråd vil på kontraktbasis kunne placere afgrænsede forsk-

nings- og udviklingsprojekter ved kalibreringslaboratorierne, l i -

gesom medarbejdere derfra bør have lejlighed til at deltage i

forskningsarbejdet på bl.a. dansk institut for fundamental metro-

logi.

Dansk institut for fundamental metrologi ledes af en af metrologi-

rådet udpeget bestyrelse. Med henblik på at sikre, at instituttet

opnår en tilstrækkelig kontakt udadtil, bør repræsentanter for er-

hvervslivet, herunder især for industrien, og instituttets øvrige

brugere udpeges som en del af bestyrelsen.

Til § 9.

Bestemmelsen svarer til § 1 i den nugældende lov om mål og

vægt.

Til § 10.

Bestemmelsen svarer til §§ 3 og 3 a i den nugældende lov om mål

og vægt med den modifikation, at kompetencen til regeludstedelsen

er overført fra industriministeren til statens metrologiråd. Det

forudsættes, at reglerne fastsættes efter forhandling med andre

berørte myndigheder.

Til § 11.

Bestemmelsen i stk. 1 fastsætter hjemmel for statens metrologiråd

til at fastsætte regler om måleteknisk kontrol, herunder bestemmel-

ser om justeringspligt for måleinstrumenter og om kontrol af fær-

digpakkede varers vægt- og volumenangivelser.

Ved bestemmelsen indføres der en pligt for metrologirådet til in-

den regelfastsættelsen at optage forhandlinger med de berørte erh-

verv og offentlige myndigheder samt forbrugerorganisationerne.

Såfremt der allerede efter anden lovgivning på et område er fast-

sat måletekniske forskrifter kan metrologirådet alene fastsætte be-

stemmelser indenfor området efter aftale med vedkommende myndig-
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hed. Dermed sikres dels en inddragelse af de berørte parter i be-
slutningsprocessen dels at den måletekniske kontrol indpasses hen-
sigtsmæssigt i den øvrige kontrol, der udføres indenfor de enkel-
te områder.

Regelfastsættelsen i henhold til § 11 er ikke som reglerne om ju-
sterpligt i den nugældende lov om mål og vægt begrænset til in-
strumenter til bestemmelse af længde, masse og volumen, der an-
vendes indenfor handelsomsætningen. Der har vist sig behov for
en udvidelse til andre enheder indenfor nye områder som f.eks.
energi- og miljøområdet.

Bestemmelsen giver i øvrigt mulighed for fastsættelse af bestemmel-
ser om kontrol af instrumenter til bestemmelse af såvel sammensæt-
ning og egenskaber som kvantitet. Bestemmelsen vil formentlig
kun være hensigtsmæssig at benytte med fastsættelse af regler om
kontrol af instrumenter til måling af andre egenskaber end kvanti-
tet, såfremt bestemmelsen af den pågældende egenskab kan base-
res på en måling direkte med instrumentet.

Metrologi rådet bør som udgangspunkt for dets overvejelser i for-
bindelse med regelfastsættelsen søge at holde omkostningerne i for-
bindelse med den offentlige kontrols gennemførelse såvel for det
offentlige som for de øvrige involverede parter på et så rimeligt
niveau, som det er forsvarligt på de enkelte områder.

Kontrollen med måleinstrumenter bør således, hvor det er forsvar-
ligt, udformes som et tilbud til de involverede parter, snarere
end som et påbud.

Metrologi rådet bør desuden tillægge det betydelig vægt, at regler-
ne på området udformes således, at de ikke virker hæmmende på
den teknologiske udvikling, men således at de stadig kan tilpasses
denne.

Til bistand for metrologi rådet og andre myndigheder, der har til
hensigt at udstede regler om måleteknisk kontrol ved afgørelsen
af, i hvilket omfang den ved forslaget tilsigtede mulighed for re-
geludstedelse bør udnyttes, kan følgende generelle synspunkter
anføres:
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Indledningsvis skal påpeges, at måleinstrumenter anvendes i me-
get betydelig udstrækning, og at kravene til disses tolerancegræn-
ser kan være fastsat i de enkelte kontraktforhold eller forudsæt-
ningsvis ligge klar for de implicerede parter. Udgangspunktet
for fastsættelsen af særlige offentlige kontrolforanstaltninger må
derfor begrundes i specielle hensyn, ligesom de i de enkelte tilfæl-
de må bero på en afvejning af de med kontrollen forbundne om-
kostninger og øvrige ulemper over for de hensyn, der ønskes t i l -
godeset.

Som udgangspunkt må der lægges vægt på, om der rent prak-
tisk - blandt brugere af måleinstrumenter eller andre involvere-
de - har vist sig at være behov for en særlig kontrol, eller om
målingernes nøjagtighed har væsentlig betydning for interesser,
der skønnes at være vitale. Den yderligere pålæggelse af de med
kontrollen forbundne omkostninger skønnes alene i disse tilfælde
at burde finde sted.

Man har imidlertid forudsat, at hensynet til sundhed og sikkerhed
vurderes så højt, at der til rigtigheden af målinger, der har be-
tydning herfor, er knyttet en sådan interesse, at offentlig, måle-
teknisk kontrol med de nedenfor nævnte modifikationer som ud-
gangspunkt må anses som påkrævet.

Det forhold, at der på visse områder ikke er mulighed for at ef-
terprøve måleresultatet taler for dér at indføre kontrol med de an-
vendte instrumenter.

Såfremt der derimod på anden måde foretages kontrol med selve
måleresultatet, vil behovet for kontrol med de anvendte instrumen-
ter tilsvarende mindskes.

I de tilfælde, hvor der blandt de involverede - typisk hos sælger-
ne, med hvis instrumenter målingerne foretages - i kraft af et
stort antal transaktioner måtte kunne knyttes en betydelig økono-
misk interesse selv i instrumenternes mindre afvigelser fra den
korrekte visning, kan dette indicere et behov for offentlig kon-
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trol. Dette kan eksempelvis være tilfældet inden for handelsom-
sætningen og andre områder, hvor betaling fastsættes på grundlag
af en måling.

Som andre hensyn, der kan begrunde offentlig måleteknisk kon-
trol, kan nævnes hensynet til internationale forpligtelser, navnlig
over for EF, samt hensynet til udenrigshandelen. Til illustration
af sidstnævnte kan der henvises t i l , at udenlandske handelspart-
nere ofte må antages at forudsætte, at der føres en eller anden
kontrol med måleinstrumenter i Danmark.

Hvor man har sikkerhed for, at målingerne foretages af et perso-
nale, der er kvalificeret på det pågældende måletekniske område,
hvilket i denne forbindelse indebærer, at personalet udover at
kunne betjene instrumenterne også har kendskab til alle eventuel-
le fejlkilder, er der normalt mindre eller intet behov for offentlig
måleteknisk kontrol.

Ved målinger indenfor handelsomsætningen samt på andre områ-
der, hvor målingen har økonomisk betydning for de involverede,
kan det forhold, at parterne ikke er ligestillede i måleteknisk hen-
seende, indicere indførelse/opretholdelse af måleteknisk kontrol.
Dette gør sig navnligt gældende, hvor den ene part, typisk for-
brugeren, hverken selv besidder måleteknisk kundskab eller i
praksis har en reel mulighed for at skaffe sig den fornødne eks-
pertise fra anden side.

Navnlig inden for handelsomsætningen må den økonomiske betyd-
ning af målingernes udfald desuden tages i betragtning. Denne
kan være så ringe, eventuelt som følge af lav enhedsværdi og
ringe mængde og værdi af det målte materiale, at omkostningerne
ved en offentlig kontrol ikke vil stå i et rimeligt forhold til det
tilsigtede resultat.

Som et yderligere kriterium kan det nævnes, at indførelse af of-
fentlig kontrol med måleinstrumenter alene vil være rimeligt, hvor
måleinstrumentets nøjagtighed spiller en væsentlig rolle for nøjag-
tigheden af det endelige måleresultat.
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Endelig kan det nævnes, at hvor måleinstrumenter opererer uti l-
sete igennem længere tid og kun aflæses periodevis, kan der være
et særligt behov for, at instrumenternes funktionsdygtighed sik-
res, eventuelt gennem offentlig kontrol.

For så vidt angår forskriftsudstedelsen på en række enkeltområ-
der, skal specielt følgende fremhæves:
For så vidt angår spørgsmålet om kontrollen med færdigpakkede
varers kvantitesangivelser vil størst sikkerhed med undervægtige
pakninger opnas gennem en instrumentkontrol, evt. suppleret med
en kontrol af virksomhedernes egen kontrol, fremfor gennem en
ekstern stikprøvekontrol af de enkelte pakninger. Gennem regler-
ne om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer er der
etableret et tidsvarende kontrolsystem af færdigpakkede varers
nettoindholdsangivelser. Systemet fungerer i dag alene på frivil l ig
basis. Nar tilstrækkelige erfaringer er indhentet, kunne det over-
vejes, om der er behov for at udvide anvendelsen af dette sy-
stem.

For så vidt angår kontrol med måleinstrumenter, der anvendes
ved detailsalg af varer, herunder især vægte, bør man koncentre-
re den offentlige kontrol imod de vægte, der anvendes uden for-
brugerens tilstedeværelsen, herunder særligt de industrielt an-
vendte vægte. Det må forventes, at der vil kunne opnås større
sikkerhed for forbrugeren ved at frigøre de ressourcer, der idag
anvendes til at foretage periodiske eftersyn til i stedet at foreta-
ge en stikprøvevis kontrol af, at måleinstrumenter har korrekt
visning, kombineret med bøder af passende størrelse, såfremt vis-
ningen ikke er korrekt. Der bør ved udmålingen af bøderne ta-
ges særligt hensyn til besparelser m.v., som de enkelte erhvervs-
drivende har haft ved den manglende overholdelse af de måletek-
niske forskrifter.

Der er næppe fortsat behov for tvungen justering af målestokke
og målebånd, ligsom der næppe er grundlag for at opretholde et
generelt krav om, at justerede måleredskaber skal anvendes inden
for området tjenesteydelser og transport.
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Stk. 3 indeholder en bestemmelse, der åbner mulighed for en dele-
gation af regelfastsættelse på tekniske områder til de instanser,
der skal føre tilsyn med reglernes overholdelse. Delegationen bør
anvendes, hvor dette er teknisk og administrativt forsvarligt med
henblik på at sikre den mest fleksible og mindst bureaukratisk
administration på området og som udgangspunkt således, at metro-
logirådets egen regeludstedelse primært vedrører de overordnede
regler, der fastlægger justerpligtens udstrækning, principperne
for den øvrige regeludstedelse samt overordnede tekniske og ad-
ministrative regler. Under alle omstændigheder forudsættes metro-
logirådets regeludstedelse udført i nøje samarbejde med de enkelte
kontrollerende instanser.

Til § 12.
I henhold til den hidtidige lov om mål og vægt varetager tilsynet
med overholdelsen af loven og de i medfør af loven udstedte for-
skrifter af justervæsenet. En væsentlig del af justervæsenets virk-
somhed og opgaver, herunder tilsynsopgaverne overførtes imidler-
tid i 1980 til Dansk Institut for Prøvning og Justering, der heref-
ter udførte opgaverne under justervæsenets tilsyn og på dets an-
svar.

Opretholdelsen af justervæsenet efter overførelsen af den væsent-
ligste del af dets virksomhed til Dansk Institut for Prøvning og
Justering var at betragte som en midlertidig løsning, der var nød-
vendiggjort af den gældende lov om mål og vægt, der ikke mulig-
gjorde en uddelegering af samtlige justervæsenets opgaver til ikke
statslige organisationer.

Justervæsenet består efter udskillelsen af 8 medarbejdere. En så
lille institution vil ikke på længere sigt kunne fungere hensigts-
mæssigt og varetage de nævnte opgaver på tilfredsstillende måde.

På baggrund heraf foreslås justervæsenet nedlagt og dets opgaver
med forbehold om det ovenfor anførte om statens metrologiråd over-
ført til teknologistyrelsen. Denne styrelse udfører i forvejen en
omfattende virksomhed indenfor det teknologiske og prøvningsmæs-
sige område. Den obligatoriske måletekniske kontrol er et led i
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den samlede teknologiske virksomhed, der naturligt falder inden-
for teknologistyrelsens område, hvortil kommer, at styrelsen, der
bl.a. gennem sekretariatsbistanden for Statens Tekniske Prøve-
nævn har et indgående kendskab til de eksisterende prøvningsres-
sourcer, allerede foretager lignende koordineringsopgaver.
I forbindelse med nedlæggelsen overflyttes justervæsenets finans-
lovmæssige ressourcer til teknologistyrelsen.

Bestemmelsen åbner mulighed for, at der fortsat kan ske en dele-
gation af tilsynsbeføjelserne til Dansk Institut for Prøvning og Ju-
stering og andre af statens prøvenævn autoriserede laboratorier
samt statslige og kommunale myndigheder. De pågældende labora-
toriers faglige status og uafhængighed sikres gennem kravet om
autorisation fra prøvenævnet.

I henhold til stk. 2 skal de af tilsynsinstanserne opkrævede tak-
ster godkendes af teknologistyrelsen på grundlag af udtalelse fra
metrologirådet. Taksterne forudsættes fastsat udfra princippet om
fuld omkostningsdækning under forudsætning af, at de pågælden-
de laboratorier m.v. drives som effektive virksomheder.

Til § 13.
Den nugældende lov om mål og vægt indeholder ikke regler om an-
meldelsespligt for justerpligtige instrumenter. Bestemmelsen i stk.
1 åbner mulighed for, at der som et led i effektiviseringen af den
måletekniske kontrol vil kunne indføres en sådan anmeldelsespligt.
Derudover giver bestemmelsen statens metrologiråd og teknologisty-
relsen hjemmel til at kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som
skønnes nødvendige for dets virksomhed i henhold til nærværende
lov.

Til kapitel 4, statsautoriserede vejere og målere.
Statsautoriserede vejere og måleres væsentligste funktion er at
virke som uvildig instans, når der indenfor handelsomsætningen i
tilfælde, hvor begge parter ikke er repræsenteret skal foretages
vejning og måling samt i øvrigt at stille måleredskaber - specielt
brovægte - til rådighed for offentligheden. Selvom vejerne og må-
lernes antal og arbejdsområder er indskrænket væsentligt gennem
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årene, har det vist sig at være et behov for opretholdelse af ord-
ningen.

Kapitlet overfører reglerne fra loven om vejere og målere med vis-
se ændringer. Ændringerne vedrører dels uddannelseskravene og
fremgangsmåden i forbindelse med beskikkelser, dels en ophævelse
af de hidtidige regler om vejere og måleres geografiske beskikkel-
sesområde. Ophævelsen af hidtidige regler om geografiske beskik-
kelsesområde skaber bedre mulighed for, at de enkelte vejere og
målere ved en udvidelse af deres forretningsområder kan etablere
rentable forretninger. Samtidig åbner ændringen mulighed for en
øget konkurrence indenfor området med henblik på en effektivise-
ring af faget. Forslaget ophæver samtidig den midlertidige ord-
ning, hvorefter vejerforretninger med en mindre omsætning veder-
lagsfrit har fået foretaget eftersyn af vægte m.v. Dette vil anta-
geligt medføre en vis indskrænkning af antallet af de eksisterende
mindre vejerforretninger. Samtidig må reglerne om vejeres og må-
leres pligt til efter anmodning at foretage vejning og måling, j f r .
§ 16 samt pligt til at have rådighed over de til hvervets udøvelse
fornødne måleredskaber, j f r . § 14, stk. 2 nr. 6, antages at med-
føre, at nyetableringer indenfor faget vil være begrænset til stør-
re forretninger. Desuden er der foretaget redaktionelle ændrin-
ger samt ophævelse af bestemmelser, som tiden er løbet fra.
Et mindretal har afgivet en særudtalelse, jvf. betænkningen side
28.

Til § 14.

Bestemmelsen indeholder nærmere regler om kravene og fremgangs-
måden ved beskikkelse af vejere og målere. De hidtidige regler om
vejere og målere indeholdt bestemmelse om de enkeltes geografiske
beskikkelsesområde. Disse regler er nu udgået, hvorefter der ik-
ke er noget til hinder for, at vejerne flytter deres forretnings-
sted, ligesom flere vejere kan nedsætte sig indenfor samme loka-
litet.

Den tidligere lov indeholdt en bestemmelse, hvorefter beskikkelse
af vejere og målere fandt sted efter indstilling fra den stedlige
handelsstandsforening indenfor det område, hvori beskikkelsen
skulle være gældende.
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I henhold til bekendtgørelsen om vejere og målere blev der samti-

dig foretaget høring af den pågældende kommunalbestyrelse samt

den stedlige politimester. Disse bestemmelser er udgået som følge

af ophævelsen af reglerne om beskikkelsernes geografiske område.

Bestemmelsen i stk. 1 overflytter beskikkelseskompetencen fra in-

dustriministeren til metrologi rådet.

Bestemmelsen i stk. 2 er formuleret som den nugældende lovs § 1,

stk. 2, dog er pkt. 6 nyt.

Til sikring af at de pågældende besidder de til hvervets bestridel-

se nødvendige kundskaber, bør der i højere grad end efter hidti-

dig praksis lægges vægt på ansøgernes praktiske og teoretiske

uddannelse og hidtidige virksomhed. Statens Metrologi råd kan i

medfør af stk. 5, fastsætte nærmere regler herom. Henset til den

meget begrænsede kreds af personer - for tiden er 107 vejere og

målere beskikket - som standen vil kunne tiltrække er det ikke

tanken at søge oprettet en særskilt uddannelse for vejere og måle-

re. I stedet bør de eksisterende uddannelser benyttes.

Som betingelse for opnåelse af beskikkelse bør stilles krav om en

relevant handelsuddannelse - med lærebrev eller EFG-uddannelse

suppleret med et måleteknisk kursus.

Metrologi rådet vil eventuelt kunne betinge beskikkelse af at den

pågældende gennemgår en praktisk uddannelse af nogle måneders

varighed i en vejerforretning med et rimeligt bredt arbejdsområ-

de. Det er dog en forudsætning for indførelse af en sådan ord-

ning, at teknologistyrelsen forinden - evt. ved forhandling med

Foreningen af statsautoriserede vejere og målere - sikrer, at et

passende antal vejere og målere er rede til at medtage praktikan-

ter på rimelige vilkår.

Undtagelsen i stk. 3 fra kravene om dansk indfødsret og bopæl

her i landet tager navnlig sigte på fællesskabsretten, således at

en person, der er omfattet af fællesskabets regler om etablering

og tjenesteydelse fortsat kan undtages fra kravene.
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Formålet med ordningen med vejere og målere har bl.a. været at
sikre en instans, der kunne stille måleredskaber - specielt bro-
vægte - til rådighed for offentligheden. Ved bestemmelsen i stk.
6 søges denne serviceordning opretholdt. Metrolog i rådet fastsæt-
ter nærmere bestemmelser om minimumskravene til vejerne og må-
lernes udstyr. Det bemærkes, at det ikke er en betingelse, at
de pågældende ejer det omhandlede materiale; det er tilstrække-
ligt, at de har rådighed over det.

Til § 15.
Bestemmelserne svarer til den nugældende lovs §§ 8 og 10 med
den modifikation, at regelfastsættelsen overflyttes fra industrimi-
nisteren til metrologirådet, samt at tilsynet med måleredskaber ud-
føres af teknologistyrelsen eller andre af denne bemyndigede in-
stanser, j f r . § 12.

Afgrænsningen af vejernes og målernes pligt til efter anmodning
at foretage vejning og måling skal desuden foretages af metrologi-
rådet.
Med henblik på sikringen af vejernes og målernes uvildighed vil
der desuden kunne fastsættes bestemmelser om, at vejerne og må-
lerne ikke må udføre vejning, måling og tælling af \/arer, i hvis
omsætning de er interesseret samt bestemmelser om visse erhvervs-
uforenelighed med stillingen som vejer og måler.

Til § 16.
Bestemmelsen svarer til den nugældende lovs § 7.

Til §§ 17 og 18.
Bestemmelsen svarer med enkelte modifikationer til den nugælden-
de lovs § § 3 - 5 .
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Ordliste

sporbarhed d.v.s. individuelle måleresultaters forbindelse til højere

normaler gennem en ubrudt kæde af sammenligninger, for hvilke den

totale ubestemthed er kendt.

primærnormal d.v.s. en normal, som vedrører en given størrelse, og

som repræsenterer den højeste metrologiske kvalitet inden for et givet

område. Betegnelsen grundnormal anvendes synomymt for primærnor-

mal.

basisenhederne d.v.s. grundenhederne i det internationale enhedssy-

stem, (unites de base) j f r . bekendtgørelse nr. 320 af 21. juni 1977

om indførelse af det internationale enhedssystem.

måleprocedure d.v.s. den følge af operationer, der er nødvendig

for gennemførelsen af en måling.

interkalibrering d.v.s. flere kalibreringer af samme normal udført af

forskellige laboratorier.

disseminering betyder udbredelse.

primær laboratorium d.v.s. et laboratorium med ansvar for primærnor-

maler.

kalibreringslaboratorium d.v.s. et laboratorium, som udfører kali-

brering.

virksomhedernes egenkontrol er den kontrol (kvalitativ - eller måle-

teknisk kontrol), som udføres i virksomhedens eget regie (uden

ekstern medvirken).
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prototype er betegnelsen for primære materialiserede enheder, f. eks.

de danske rigsprototyper for meter og kilogram.

referencemateriale et materiale eller substans, hvori én eller flere

egenskaber er bestemt kvantitativt med stor nøjagtighed.
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Udvalget for revision af lovgivningen
vedrørende det måletekniske område.
Arbejdsgruppe 1: Fundamental metrologi

REDEGØRELSE

FOR GRUNDLAGET OG BEHOVET

FOR FUNDAMENTAL METROLOGI I DANMARK.
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Udvalget for revision af lovgivningen
vedrørende det måletekniske område.
Arbejdsgruppe 1: Fundamental metrologi. 1980-02-26.

Udvalget for revision af lovgivningen inden for det måletekniske område

vedtog på sit møde 1980-09-26 at nedsætte en arbejdsgruppe med føl-

gende kommissorium:

Arbejdsgruppen skal beskrive og vurdere grundlaget og behovet

i Danmark på området fundamental metrologi, herunder mulighe-

derne for et forbedret samarbejde såvel nationalt som internatio-

nalt.

Som formand for arbejdsgruppen blev udpeget professor, dr. Tage

Carlsen. Som medlemmer blev i øvrigt udpeget

professor, dr. H. Højgaard Jensen, H.C. Ørsted Instituttet,

justerdirektør Knut Birkeland, Det norske justervesen,

en repræsentant for Industrirådet,

en repræsentant for Statens Tekniske Prøvenævn.

Efterfølgende har Industrirådet udpeget ingeniør Keld Heinrich Nielsen,

Danfoss, og Statens Tekniske Prøvenævn har udpeget civilingeniør Arne

Bjerre, Elektronikcentralen.

Som arbejdsgruppens sekretær er udpeget fuldmægtig Frank Bjerg

Mortensen, Industriministeriet.

Udvalget har holdt tre heldags-møder: 1980-11-10, 1980-12-15 og

1981-01-19. På basis af diskussionerne ved disse møder og enkelte

kontakter mellem møderne er følgende redegørelse blevet udarbejdet.

sign. Tage Carlsen



61

I ndholdsfortegnelse

1. Den fundamentale metrologis arbejdsområder

1.1. Metrologiens arbejdsområder

1.2. Den fundamentale metrologis opgaver

1.2.1. Alment om den fundamentale metrologi

1.2.2. Forskning

1.2.3. Entydighed

1.2.4. Nøjagtighed

1.2.5. Resumé af den fundamentale metrologis

opgaver

2. Den fundamentale metrologis emneområder

2.0. Indledende bemærkninger

2.1. Massemåling

2.2. Længdemåling

2.3. Tid

2.4. Frekvens

2.5. Temperatur

2.6. Elektriske enheder

2.7. Måling af kraft og tryk

2.8. Fotometriske og radiometriske målinger

2.9. Ioniserende stråling

2.10 Akustiske størrelser

2.11 Volumenmåling

2.12 Andre målinger

3. Dansk metrologis nuværende stade

3.1. Den organisatoriske opdeling

3.2. Laboratoriet for Fundamental Metrologi

3.3. Autoriserede laboratorier

4. Det internationale metrologiske samarbejde

4.1. Indledende bemærkninger

4.2. Meterkonventionens organer



62

4.3. Western European Metrology Club
4.4 NORMET
4.5. EF-arbejdet

5. Behovet for fundamental metrologisk virksomhed
i Danmark

6. En vurdering af dansk metrologi
6.1. Laboratoriet for Fundamental Metrologi
6.2. De autoriserede laboratorier
6.3. En generel vurdering

7. Mulighed for at forbedre arbejdet på national basis
7.1. Indledende bemærkninger
7.2. Den metrologiske organisation i nogle andre lande

7.3. Mulige organisationsformer for dansk metrologi
7.3.1. Principielle muligheder

7.3.2. Den nordiske løsning
7.3.3. Den europæiske løsning
7.3.4. Den tredie løsning
7.3.5. Diskussion af de skitserede løsninger

8. Resumé og konklusion



63

Udvalget for revision af lovgivningen
vedrørende det måletekniske område.
Arbejdsgruppe 1: Fundamental metrologi.

Grundlaget og behovet for fundamental metrologi

i Danmark.

1. Den fundamentale metrologis arbejdsområder.

1.1. Metrologiens arbejdsområder.

Glosen metrologi betyder læren om at måle. Faget metrologi omfat-

ter idag i overensstemmelse hermed alle de områder, der indgår i at

foretage objektive målinger af veldefinerede fysiske størrelser, altså

filosofien bag begrebet "måling", det teoretiske grundlag for målinger,

den tekniske udførelse af målinger og de krav, som samfundet må stille

til målinger, når deres resultat kan have væsentlig betydning for sam-

fundets medlemmer. For fuldstændigheds skyld må tilføjes den sædvan-

lige bemærkning om, at en skarp afgrænsning ikke altid er mulig. For

at et problem eller en måling skal falde ind under metrologiens område

må der kræves en vis indsigt for at udføre opgaven. Det er ikke me-

trologi, når man ved hjælp af en brevvægt konstaterer portoens størrel-

se, men det er metrologi at undersøge en brevvægt for fejlfunktioner

eller fejlvisning.

Metrologien kan - som alle andre fagområder - underdeles på forskellige

måder, og disse underdelinger går ofte på tværs af hinanden. Hvis

man inddeler efter formålet, får man områderne videnskabelig, industri-

el og legal metrologi. Hvis man inddeler efter placeringen i det metro-

logiske systems opbygning, får man områderne fundamental, almen og

anvendt metrologi. Disse sidstnævnte områder kan i det væsentlige be*

skrives på følgende måde:

Den fundamentale metrologis opgave er - som navnet siger det - at

tilvejebringe og til stadighed videreudvikle det fundament, hvorpå al

metrologi hviler.

Den almene metrologi omfatter måleteknisk viden og forskning i almin-

delighed (og inkluderer altså strengt taget den fundamentale metrolo-

gi). Den er således ikke begrænset til grundlæggende målinger af høj
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præcision, men har som sin opgave at udforske måletekniske muligheder

i almindelighed og realisere, undersøge og vurdere måletekniske frem-

gangsmåder.

Den anvendte metrologi kan beskrives som den direkte anvendelse af

måletekniske metoder til rent praktiske formål.

1.2. Den fundamentale metrologis opgaver.

1.2.1 Alment om den fundamentale metrologi.

Varetagelsen af den fundamentale metrologis opgave som beskrevet

ovenfor må baseres på et nært samspil af dybtgående teoretisk indsigt

og måleteknisk eksperimenterkunst på højt plan. Kravene er i de sid-

ste årtier øget så stærkt, at intet land på tilfredsstillende måde kan

dække området som helhed. Et væsentligt led i den fundamentale me-

trologi er det udbredte og effektive internationale samarbejde.

Den fundamentale metrologis funktionsområder kan karakteriseres ved

tre stikord: forskning, entydighed og nøjagtighed. Prioriteringen og

aktivitetsniveauet indenfor disse områder må være bestemt af samfun-

dets - herunder især erhvervslivets - behov, ikke blot som det erken-

des idag, men også som det vil blive i den kommende t id. Videreud-

viklingen af måleteknik kan være en langvarig affære, bl.a. fordi den

inkluderer indsigt og færdigheder hos udøverne, og det vil ofte være

for sent at påbegynde den, når behovet erkendes.

Både den rolle, som det internationale samarbejde spiller for den funda-

mentale metrologi, og den betydning, som en forudseende og kompetent

metrologisk virksomhed har for det enkelte samfund, tilsiger, at det

må være en samfundsopgave at sikre en rimelig standard af samfundets

metrologiske virksomhed. Det må være en væsentlig samfundsinteresse

at kunne udnytte de meget store muligheder, som det internationale

samarbejde frembyder, men det forudsætter, at man disponerer over

personer med de fornødne kvalifikationer til at deltage i samarbejdet.

Det må ligeledes være en samfundsinteresse, at man udefra har den

fornødne tillid til samfundets tekniske formåen, men det kræver en

anerkendt metrologisk tjeneste.
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1.2.2. Forskning.

Af de ovenfor tre nævnte stikord - forskning, entydighed og nøjagtig-

hed - har forskningen dels den primære opgave at "flytte grænsepæle",

altså at skabe fremtidens muligheder, dels den sekundære, men måske

lige så vigtige, opgave at holde det menneskelige kvalitetsniveau på et

tilstrækkeligt højt plan og dermed sikre, at metrologerne lever op til

samfundets krav. Der må her nødvendigvis både være tale om grund-

forskning (fortrinsvis ved universiteterne taget i dette ords videste

betydning), der skaber de uforudsigelige muligheder, og om målforsk-

ning, der skal realisere de muligheder, man mener at kunne skimte.

Denne målforskning bør findes både ved statslige og industrielle forsk-

ningslaboratorier og kan bl.a. ske på basis af projektfinansiering.

Den vil oftest være initieret af et aktuelt industrielt behov, men den

kan også inspireres af nye muligheder, som grundforskningens resulta-

ter har bragt for lyset. Store dele af dette forskningsområde er meget

ressourcekrævende både med hensyn til laboratoriefaciliteter og kvalifi-

ceret arbejdskraft.

Der må være et nært samarbejde mellem grundforskningen og den fun-

damentale metrologi, ikke blot for at den metrologiske målforskning til

stadighed kan være orienteret om de nye muligheder, som grundforsk-

ningens resultater måtte give, men også fordi den teoretiske side af

den fundamentale metrologi i stadig højere grad bygger på en række af

fysikkens discipliner. Blandt andet foregår der for tiden en kraftig

udvikling i retning af at definere basisenhederne ud fra naturkonstan-

ter. Som eksempler kan nævnes teoretisk termodynamik og statistisk

mekanik (temperatur), atomfysik og optik (stabiliserede lasere), kryo-

genfysik og mikrobølgeteknik (Josephson-effekt), faststoffysik og

kvantefysik (elektriske normaler), relativitetsteori (frekvensændringer

ved passage af et gravitationsfelt). Den fundamentale metrologi kræver

derfor en betydelig teoretisk-fysisk baggrund.

Det teoretiske arbejde må imidlertid udføres i nært samarbejde med den

måltekniske eksperimenterkunst, idet muligheden for præcisionsmålinger

jo ikke blot kræver, at enhedens definitionsusikkerhed er mindst mu-

lig, men også, at man kan finde forholdet mellem enheden og en anden

størrelse af samme art med en tilsvarende lille usikkerhed.
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1.2.3. Entydighed.

Det næste af de nævnte stikord er entydighed. Det var vel dette krav

mere end noget andet, som for godt 100 år siden førte til meterkonven-

tionen (se afsnit 4.2), hvorved fremsynede personer skabte grundlaget

for et forbilledligt internationalt samarbejde, og som stadig er grundla-

get for den metrologiske virksomhed verden over. For international

samhandel var det overordentligt uhensigtsmæssigt, at enheder som 1

fod, 1 tomme, 1 pund, 1 tønde land ikke havde samme størrelse i de

forskellige lande og ikke engang altid i de forskellige distrikter af sam-

me land, og idag, hvor store industriprojekter har underleverandører

i forskellige lande, er enheders entydighed blevet en uomgængelig nød-

vendighed.

For den fundamentale metrologi er det en væsentlig opgave at sikre

denne entydighed, og i betragtning af sagens vigtighed og karakter

er det overalt anset for en samfundsopgave, selvom der naturligvis er

forskel på aktivitets- og kvalitetsniveauet i de forskellige lande. Som

helhed finder man, at niveauet vokser med landets industrielle formåen

og indsats, netop fordi egen indsigt i måleteknik og andres tillid her-

til er en forudsætning for en kvalificeret og ekspansiv industri.

Også arbejdet med at sikre entydighed af de anvendte enheder kan ka-

rakteriseres ved tre stikord: enhedssystem, normaler og måleinstrumen-

ter.

Enhedssystemet er det bærende led i sikringen af entydighed, idet det

fastlægger enhedernes definition. Entydigheden kan aldrig blive bed-

re, end hvad der svarer til enhedernes definitionsusikkerhed.

Det idag globalt anerkendte enhedssystem, SI, er vokset frem gennem

arbejdet indenfor meterkonventionen og synes efterhånden at have fun-

det en "endelig form", således at forstå, at der er opnået en ret hold-

bar balance mellem pragmatiske hensyn og ideologiske ønsker. Der

vil næppe ske væsentlige ændringer i systemets opbygning i de første

årtier.



67

Det må imidlertid understreges, at enhedssystemets opbygning ikke af-

spejler principielle forhold i den fysiske begrebsverden. SI 's basisen-

heder er ikke knyttet til størrelser, der ifølge deres natur er mere ba-

sale end andre, og med hensyn til den praktiske industrielle betydning

er det ofte størrelser med afledede enheder, der har dominerende in-

teresse.

Det er imidlertid ikke nok at fastlægge en teoretisk definition af enhe-

derne. Man skal kunne realisere dem på en sådan måde, at definitio-

nen er praktisk anvendelig, og det sker gennem et udstrakt system af

normaler. Sådanne normaler kan være direkte materialiserede enheder

som lodder, målestokke og elektriske modstande, eller det kan være ka-

librerede måleinstrumenter som normaltermometre og fotoceller.

Den kvalificerede opretholdelse af et system af normaler er en opgave

af afgørende vigtighed. Man må have primære normaler, der på en el-

ler anden måde giver forbindelsen til enhedsdefinitionerne (nærmere

omtalt i afsnit 2), og videre normaler af lavere grad, til man når ud

til brugsnormalerne i arbejdende laboratorier og på værksteder. Ved

stadige sammenligninger må det sikres, at hele dette system af norma-

ler fortsat har de rette størrelser eller viser rigtigt inden for den fore-

skrevne tolerance. Den kvalificerede udførelse heraf (etablering af

"sporbarhed") er et meget vigtigt led i sikringen af målingers nøjag-

tighed. I de senere år kan der spores en voksende tendens til bureau-

kratisering af dette, udpræget måletekniske, stykke arbejde, således

at man i højere grad interesserer sig for stempler, der skal garantere

sammenligningernes udførelse, end for kvaliteten af sammenligningerne.

Til gennemførelse af sammenligning mellem normaler og udmåling af et

forelagt objekt i forhold til en normal kræves måleapparatur og måleop-

stillinger, og kvaliteten af måleinstrumenterne er naturligvis afgørende

for, om de foretagne målinger er til at stole på. Måleinstrumenter er

imidlertid så lidt som normaler upåvirkelige af tiden; de slides og får

funktionsfejl, og man må derfor jævnsides med den stadige kontrol af

normaler gennemføre en stadig kontrol af alle de måleinstrumenter, der

indgår i sammenligningerne, fra de fineste, der bruges til udmåling af
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primære normaler i forhold til enhedsdefinitionen, til de sidste led i

kæden, de instrumenter, der bruges i den anvendte metrologi. Først

så er måleresultaternes entydighed sikret.

1.2.4. Nøjagtighed.

Begrebet nøjagtighed har nær tilknytning til begrebet entydighed, der

er behandlet i det foregående, men skiller sig alligevel ud herfra ved

den praktiske gennemførelse af metrologiens opgaver.

Ved behandling af fejlvisninger skelner man gerne mellem tilfældige og

systematiske fejl. Groft taget kan man sige, at tilfældige fejl giver

sig til kende ved, at gentagne målinger af den samme størrelse afviger

fra hinanden (på usystematisk måde), medens systematiske fejl bevir-

ker, at gennemsnittet af et stort antal målinger af samme størrelse af-

viger fra størrelsens sande værdi. Man kan således godt have et fint

måleinstrument, der ved gentagelsesmålinger hver gang har praktisk

taget samme visning, men hvor denne visning har en forkert værdi.

Omvendt kan man have et ret groft måleinstrument, hvis visning ved

gentagelsesmålinger varierer en del, men hvor måleresultaterne gruppe-

rer sig om den rette værdi.

Det er naturligvis vigtigt at skelne mellem de to typer fejl og ikke lade

sig imponere af reproducerbarheden af et fint måleinstruments visninger

ved gentagelsesmålinger. En systematisk fejl vil altid give en vis for-

falskning af måleresultatet, og det kan være vanskeligt at påvise den.

De tilfældige fejl giver sig umiddelbart til kende ved instrumentets brug

og viser, at det kun kan anvendes til målinger med en vis begrænset

godhed, men de medfører ingen forfalskning.

Efter et internationalt vocabularium (men næppe i overensstemmelse med

dansk traditionel sprogbrug) kaldes en måling des nøjagtigere, jo min-

dre de systematiske fejl er.

Den fundamentale metrologis opgave i denne forbindelse er at sikre mod

systematiske fejl, altså at sikre nøjagtige målinger. Midlet hertil er i



69

tilstrækkeligt omfang at etablere, opretholde og disseminere en bestand

af normaler med sporbarhed, samt at vejlede m.h.t. den rette brug og

opbevaring af disse normaler.

1.2.5. Resumé af den fundamentale metrologis opgaver.

Det fremgår af det foregående, at i det enkelte land skal den fundamen-

tale metrologiske virksomhed dække en lang række arbejdsopgaver.

Den må have indsigt i - eller adgang til indsigt i - en række af fysik-

kens discipliner, så den kender baggrunden for enhedssystemets opbyg-

ning og enhedernes definition.

Den må udføre aktiv forskning og herunder etablere samarbejde med

universiteternes grundforskning, således at der er personer, som er

kompetente til deltagelse i det internationale samarbejde.

Den må sikre entydighed af målinger. Herunder skal der for det første

skabes forbindelse til de primære absolutte målinger, der kun kan ud-

føres enkelte steder, og ved at tilvejebringe, opretholde og disseminere

et meget stort antal normaler skal denne forbindelse videreføres og

fastholdes ud til alle led af landets metrologiske virksomhed.

Tillige skal der opretholdes et system af normaler til brug for rent re-

lative målinger indenfor de områder, hvor der erfaringsmæssigt er brug

for nøjagtige relative bestemmelser uden - eller kun med en mindre præ-

cis - henførelse til basisenhederne.

Den fundamentale metrologi skal sikre målingers nøjagtighed ved at ud-

arbejde metoder til og forskrifter for benyttelse af normaler, analysere

målemetoder for fejlmuligheder og angive, hvorledes og i hvilket omfang

disse kan reduceres. Tillige skal måleapparatur kontrolleres for fejl-

funktioner. Sideløbende hermed har den fundamentale metrologi natur-

ligvis konsultative opgaver med hensyn til måleteknik.

Målgivende for disse opgavers løsning er, om industrien gives mulighed

for at fremstille sine produkter med konkurrencedygtig nøjagtighed, og
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om andre lande får den fornødne tillid til landets måletekniske formåen.

Der må naturligvis være en betydelig vekselvirkning mellem den funda-

mentale og den almene metrologi. Den almene metrologi må bygge på

den fundamentale metrologis forskrifter og resultater, men kan på den

anden side understøtte den fundamentale metrologi gennem sit større

erfaringsområde, både med hensyn til måleprocedure og behov for måle-

teknisk indsats. Uden en sådan vekselvirkning løber den fundamenta-

le metrologi den alment kendte risiko for at blive sig selv nok og dege-

nerere til en udvikling af præcisionsmåling for præcisionens egen skyld

til stor glæde for kunstens udøvere, men til ringe nytte for samfundet.

Det er derfor absolut at foretrække - især for et lille land med meget

begrænsede ressourcer - at man ikke isolerer den fundamentale metro-

logi opgavemæssigt eller geografisk, men at den udgør et led i en stør-

re metrologisk helhed. Herved undgår man, at den almene metrologis

udøvere falder for al metrologis største fare, nemlig at stole på måle-

instrumenters visning, og man undgår også, at den fundamentale me-

trologis udøvere mister fornemmelsen af, hvilken indsats man fra bru-

gers side især må lægge vægt på.

2. Den fundamentale metrologis emneområder.

2.0. Indledende bemærkninger.

Selv om den fundamentale metrologis funktionsområde naturligvis prin-

cipielt dækker alle metrologiens anvendelsesområder, vil der dog i prak-

sis udskille sig en række emneområder, der i nogen grad kan behand-

les separat. Disse emneområder afspejler sig dels i de konsultative

komitéer, der er nedsat under CIPM, og dels i den funktionsmæssige

opdeling ved de store metrologiske laboratorier i de førende lande.

I det følgende behandles en række erfaringsmæssigt vigtige emneområ-

der. Der tilstræbes herunder ikke nogen fuldstændighed, men det

har været hensigten at medtage, hvad der i-den foreliggende sammen-

hæng er skønnet at være af rimelig vigtighed.
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2.1. Massemåling.

Masseenheden er - som den eneste basisenhed - givet ved en prototype,

og præcisionsmålinger er i alt overvejende grad baseret på den klassi-

ske vægt, hvor man bestemmer differensen mellem to næsten lige store

masser.

Disse forhold medfører, at massebestemmelser er baseret på tilstedevæ-

relsen af et sæt normaler (lodder). Den fundamentale metrologis opga-

ve er at sikre sporbarheden til prototypen ved at have ansvaret for en

primær normal og på basis af den at tilvejebringe og stadig udmåle se-

kundære massenormaler til brug for den øvrige metrologiske virksom-

hed.

Ved præcisionsmålinger af masse er speciallaboratorier nødvendige, da

målingerne kræver meget stor stabilitet både termisk og mekanisk.

2.2. Længdemåling.

Længdeenheden er bestemt ved en naturkonstant, og den kan derfor

principielt realiseres ved et vilkårligt laboratorium. Realiseringen kræ-

ver dog så betydelige ressourcer, at man generelt må se bort fra denne

mulighed for mindre landes vedkommende.

Målemetoderne varierer med formålet. Som væsentlige metoder kan an-

føres: interferometriske målinger baseret på tælling af interferensstri-

ber, interferometriske målinger baseret på O-striben (ligestorhed af af-

stande), målinger ved sammenligning med stregnormal, målinger ved

sammenligning med endemålsnormal, målinger baseret på kendskab til

lyshastigheden. Hertil kommer et stort antal specialiserede metoder til

dimensionsmåling. Mange af målemetoderne anvender avanceret elektro-

nik.

Den fundamentale metrologis opgaver er her at skabe sporbarhed til

længdeenheden fortrinsvis ved hjælp af primære normaler. Herunder

skal interferometrisk udstyr justeres ved hjælp af en primær normal,
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hvorefter det kan anvendes til udmåling af streg- og endemålsnorma-

ler. Tillige skal stregnormaler sammenlignes indbyrdes, og det samme

gælder endemålsnormaler. Sæt: af normaler skal således tilvejebringes

og til stadighed udmåles.

Analysen og kontrollen af målemetoderne kræver kompetence med hen-

syn til elektronisk og optisk udstyr, og da de fleste længder er stærkt

temperaturafhængige, kræves der også laboratoriefaciliteter til præci-

sionsmåling af temperatur. Speciallaboratorier er nødvendige, da de

fineste målinger kræver meget stor stabilitet både termisk og mekanisk.

2.3. Tid.

Tidsenheden er bestemt ved en naturkonstant, og den indtager på fle-

re måder en særstilling.

Definitionsusikkerheden er adskillige tier-potenser mindre end for de

øvrige basisenheder, og man kan med ret overkommeligt apparatur rea-

lisere tidsenheden i et laboratorium med en relativ usikkerhed mindre
-1?

end 10 .

Ved hjælp af radiosignaler kan man distribuere tidssignaler og sammen-

ligne geografisk adskilte primære tidsstandarder, men over store af-

stande (principielt blot ud over horisonten) vil korrektioner for udbre-

delseshastighed og refraktion bevirke, at man langtfra kan opnå en må-

lenøjagtighed svarende til de anvendte primære standarders kvalitet.

Indtil videre opnås den mest nøjagtige sammenligning af geografisk ad-

skilte tidsstandarder simpelthen ved at rejse rundt med en transporta-

bel reference-standard. Målenøjagtigheden er her så stor, at det kan

være nødvendigt at korrigere for relativistiske effekter i forbindelse

med flytningen, f.eks. tidsdilationen på grund af flyvemaskinens ha-

stighed og ændringen af gravitationspotentialet under flyvningen.

Ved tidsmålinger kan man, udover måling af tidsintervaller, have behov

for en sammenhængende tidsskala, epoken, og tidligere var det de astro-

nomiske observatører, der bestemte tidsskalaen ud fra jordens rotation
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eller jordens banebevægelse om solen. Man har nu vedtaget at definere

også en sammenhængende tidsskala (TAI, den internationale atomtids-

skala) ud fra tidsenhedens definition og et givet starttidspunkt (1 . ja-

nuar 1958).

Imidlertid er der stadig et vist behov for en tidsskala (UT, universal

t id) , der svarer til jordens rotation; blandt andet til navigationsformål.

Man behøver dog ikke her en stor nøjagtighed, og man lader derfor en

tilnærmet UT tidsskala, UTC, "følge med" TAI skalaen, indtil den astro-

nomisk observerede afvigelse mellem UT og UTC bliver større end 0,5 s,

og man indskyder så et "skudsekund" (positivt eller negativt).

2.4. Frekvens.

Principielt kan frekvensbegrebet afledes ud fra tidsenhedens definition,

men i praksis er det snarere således, at man opererer med primære fre-

kvensstandarder, hvorudfra man så bestemmer tidsintervaller (og tids-

enheden!) ved en simpel optælling af antal perioder af signalet.

løvrigt gælder der naturligvis de samme begrænsninger med hensyn til

sammenligning af standarder via radiobølger, som anført under tidsmå-

linger.

I praksis er der et større behov for præcise frekvensmålinger end for

tidsmålinger, og dette hænger bl.a. sammen med, at man i adskillige

elektroniske systemer netop baserer sig på at måle differensfrekvensen

mellem to uafhængige generatorer med omtrent samme frekvens.

I adskillige typer af kommunikationssystemer arbejder man nu med fre-
-12

kvensstandarder, der relativt afviger mindre end 10 fra deres nomi-

nelle frekvens.

Som omtalt i afsnit 2.2 bygger nogle længdemålinger på kendskabet til

lysets hastighed, d.v.s. de involverer tids- eller frekvensmåling. Så-

danne målinger kan altså udgøre en del af kontrollen med apparatur til

længdemåling.
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2.5. Temperatur.

En primær måling af den termodynamiske temperatur kræver en så be-

tydelig indsats af ressourcer, at den kun kan foretages ved enkelte

højt specialiserede laboratorier.

Imidlertid er præcisionsmålinger af temperatur en nødvendighed for alle

laboratorier, der beskæftiger sig med præcisionsmålinger i det hele ta-

get, fordi næsten alle fysiske egenskaber er temperaturafhængige, el-

ler målingen af dem implicerer kendskab til temperaturen.

Dette misforhold mellem muligheden og behovet for præcis temperatur-

måling har medført, at man har etableret en speciel temperaturskala,

betegnet IPTS 68, hvis resultater for alle praktiske formål falder sam-

men med den termodynamiske temperatur, og som bygger på målemeto-

der, der ikke kræver større ressourcer, end hvad rimeligt godt udsty-

rede normallaboratorier kan råde over.

IPTS 68 er baseret på en række fikspunkter (faseligevægte) med fast-

lagt værdi af temperaturen, og foreskriver bestemte procedurer for,

hvorledes mellemliggende temperaturer bestemmes. Man kan karakteri-

sere IPTS 68 som en "kogebogskala", idet den foreskriver fremgangs-

måder, og det resultat, der kommer ud heraf, er temperaturen efter

IPTS 68.

I temperaturområdet 14 K - 631°C er temperaturen efter IPTS 68 defi-

neret ved temperaturafhængigheden af rent platins resistivitet, og tem-

peraturmåling kræver derfor faciliteter til tilvejebringelse af faselige-

vægte samt apparatur til relative resistansmålinger (se afsnit 2.6).

I temperaturområdet 631°C til 1064°C er temperaturen efter IPTS 68 de-

fineret ved temperaturafhængigheden af et standard-termoelements emk,

så foruden etablering af faseligevægte kræves absolut måling af emk

(se afsnit 2.6).

I hele området 14 K - 1064°C kræver temperaturmåling således først og

fremmest kompetence med hensyn til elektriske målinger, og den funda-

mentale metrologis opgaver bliver som beskrevet under disse målinger



75

(afsnit 2.6). Hertil kommer naturligvis de generelle opgaver med hen-

syn til analyse af fejlmuligheder, reduktion af disse, angivelse af frem-

gangsmåder osv. samt konsultativ virksomhed.

Ved temperaturer over 1064°C bygger IPTS 68 på en svagt tillempet

udgave af Plancks strålingslov og kræver således relativ måling af den

spektrale radians af et sort legeme ved den pågældende temperatur.

Her bliver den fundamentale metrologis opgave altså af radiometrisk

art (se afsnit 2.8).

2.6. Elektriske enheder.

Situationen i forbindelse med måling af elektriske størrelser kompliceres

af to forhold, der metrologisk set må betragtes som meget uheldige,

men som man nok må acceptere en årrække endnu.

Det første forhold er, at usikkerheden på relative målinger af en raæk-

ke væsentlige elektriske størrelser (f.eks. resistans, kapacitans, po-

tentialdifferens) er væsentlig mindre (to tierpotenser) end definitions-

usikkerheden på grundenheden ampere. Dette tilsiger jo at ændre

grundenheden eller dens definition, men her støder man på den vanske-

lighed - og dette er det andet forhold - at forskellige målemetoder, der

hver for sig frembyder sig som grundlaget for en ændret definition,

udviser forskelle, der endnu er helt uafklarede. Man må derfor accep-

tere, at præcisionsmålinger af en række elektriske størrelser ikke byg-

ger på grundenheden ampere, men på en national "normal" for den på-

gældende størrelse. Således opretholder de store nationale metrologiske

laboratorier normaler for resistans (trådmodstande) og potentialdiffe-

rens (grupper af Weston-elementer), og da disse normaler ikke kan

være ens (da man jo ikke med den fornødne nøjagtighed kan basere dem

på grundenheden), har en ohm og en volt ikke samme størrelse i de

forskellige lande. Naturligvis udfører man til stadighed sammenlignende

målinger, så man kender forholdet mellem de "nationale enheder", men

disse forhold er jo ikke tidskonstante, da normaler af den pågældende

art ændrer sig med tiden.
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Selv om de elektriske enheder principielt er baseret på fastlæggelsen af

en naturkonstant (vacuums permeabilitet Po = 4TT • 10 ~7 Vs/Am)er den

måletekniske realitet altså, at man bygger præcisionsmålinger på proto-

typer. 1 volt og 1 ohm baseres måleteknisk på BIPMs cellebank og re-

sistansnormal.

Den fundamentale metrologis opgave er således dobbelt. De store labo-

ratorier må søge at finde en tilfredsstillende nydefinition af en grund-

læggende enhed, og indtil man har opnået det, skal der tilvejebringes

og opretholdes normaler for en række størrelser (potentialdifferens,

resistans, kapacitans, induktans), der skal sammenlignes indbyrdes,

og som skal tillægges sådanne størrelser, at man ikke kommer i strid

med den gældende definition af en ampere.

Der er således behov for målemetoder til præcisionssammenligninger af

normaler og tillige behov for metoder til undersøgelse af normalers drift

med tiden. Man håber på at kunne kontrollere cellebankers drift ved

hjælp af Josephson-apparatur, og i den forbindelse kan nævnes, at man

for tiden overvejer et nordisk projekt gående ud på at tilvejebringe

transportabelt Joseph son-apparatur.

2.7. Måling af kraft og tryk.

Absolut måling af kraft baseres på kendskab til størrelsen af Jordens

gravitationsfelt. En absolut måling af dette er gennemført enkelte ste-

der (blandt andet på BIPM), og ved hjælp af transportabelt apparatur

til relative gravitationsmålinger kan man få bestemt gravitationsfeltet

andre steder. Ved hjælp af massenormaler kan man derpå etablere

kraftnormaler, og derefter kan man med specielt apparatur til relative

kraftmålinger få målt kræfter absolut.

Herfra kan man gå videre til trykmålinger, idet man ved måling af are-

alet af et stempel i en væskecylinder og kraften på stemplet kan få en

absolut måling af trykket i væsken.

2.8. Fotometriske og radiometriske målinger.

Disse målinger baseres på måling af energistrømtæthed og strålingsgeo-
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metrien samt i en del tilfælde tillige af strålingens bølgelængde.

Måleteknisk dækker disse målinger et ret bredt område, men betydnin-

gen af dem skønnes ikke at være så stor, at det er rimeligt med en

længere omtale. Dermed være dog ikke sagt, at den fundamentale virk-

somhed inden for området er uden interesse.

2.9. Ioniserende stråling.

For de ioniserende strålingsarters vedkommende er den fundamentale

metrologiske virksomhed af betydeligt omfang, hvilket blandt andet kan

ses af, at der ved BIPM for et par årtier siden blev bygget en helt ny

bygning alene til arbejdet med ioniserende stråling.

Den samfundsmæssige interesse i området er imidlertid stærkt speciali-

seret med væsentlig vægt på de biologiske virkninger (dels med tera-

peutisk, dels med sikkerhedsmæssigt sigte). Dette område sorterer un-

der Sundhedsstyrelsen og - måleteknisk og forskningsmæssigt - under

Forsøgsstation Risø og skønnes ikke at falde ind under denne arbejds-

gruppes kommissorium.

2.10 Akustiske størrelser.

Indenfor det akustiske område er måling af lydtryk, dvs. hurtige vari-

ationer i lufttryk, af fundamental betydning. Da lydfelter ofte genere-

res af svingende flader, er måling af acceleration ligeledes af væsent-

lig interesse.

I det hørlige område varierer lydtrykket mellem ca. 1 Pa og 100 Pa

for lydbølger i luft, og lydtryk kan derfor ikke måles ved de metoder,

der er omtalt i afsnit 2.7. Der anvendes i stedet mikrofoner, der om-

sætter lydtryk til elektrisk potentialdifferens. Kalibrering af normal-

mikrofoner foregår ved udnyttelse af reciprocitetsprincippet, hvorved

følsomheden bestemmes ud fra en måling af elektrisk impedans (resi-

stans eller kapacitans) og en længdemåling (evt. volumenbestemmelse af

et hulrum). Kalibreringen kan derved referere til nationale elektriske

normaler samt længdenormaler. Kalibreringerne skal foregå i et godt

lyddødt rum, hvor refleksioner fra væggene er tilstrækkelig små til ik-

ke at influere på kalibreringsnøjagtigheden (frifeltskalibrering). På
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grund af måletekniske vanskeligheder foregår kalibreringer ved lave
frekvenser ved hjælp af et lille lukket hulrum (trykkalibrering). I
kraft af miljølovgivningens krav om det maksimalt forekommende støjni-
veau på arbejdspladser etc. er der et voksende behov for pålidelige
kalibreringer.

Mekaniske svingninger kan udtrykkes ved enten udsving, hastighed
eller acceleration. Ligesom for lydtryk er der her tale om så små stør-
relser, at direkte måling ikke er mulig, og der anvendes derfor trans-
ducere, der omsætter de mekaniske svingninger til elektriske potential-
differenser. I praksis har accelerometre vist sig at være de mest sta-
bile. Kalibrering af normalaccelorometre kan ligeledes foretages ved ud-
nyttelse af reciprocitetsprincippet, idet man dog i stedet for længde(vo-
lumen)bestemmelse foretager en massebestemmelse. Kalibrering kan og-
så foretages ved en måling af elektrisk potentialdifferens samt af fre-
kvens og udsving, hvor udsvinget bestemmes ved interferometriske me-
toder (laserinterferometri).

2.11 Volumenmåling.

I første instans må volumenmåling nødvendigvis bygge på måling af et
legemes eller et hulrums geometriske form og dimensioner. Disse grund-
læggende målinger er meget krævende, så de udføres kun med store
tidsmellemrum ved specielt udrustede laboratorier og udnyttes bl.a. til
bestemmelse af væskers (vand og kviksølv) densitet.

På basis af disse densitetsbestemmelser udføres statiske præcisionsmå-
linger af volumen ved måling af massen af en væskemængde, hvis volu-
men er lig med det søgte. De måletekniske problemer er i denne for-
bindelse især knyttet til de meget betydelige størrelser, som de pågæl-
dende væskemasser kan have. Volumennormaler har sædvanligvis form
af beholdere med veldefineret volumen.

Foruden statiske målinger er kinematiske målinger (af volumenstrøm) af
betydelig interesse.



79

Egentlige præcisionsmålinger af volumen forekommer formentlig sjældent

udover i forbindelse med videnskabelig forskningsaktivitet, men de sto-

re økonomiske interesser i forbindelse med væskers og gassers udnyt-

telige energiindhold medfører en betydelig måleteknisk indsats for at

forbedre målingen af især meget store voluminer og volumenstrømme.

2.12 Andre målinger.

Det har været tilstræbt i de foregående afsnit at omtale de vigtigste

af de størrelser, hvor de fundamentale måletekniske problemer har væ-

sentlig interesse. En sådan afgrænsning beror altid på et subjektivt

skøn, og der vil formentlig aldrig kunne opnås fuld enighed om, hvilke

størrelser der bør medtages, alene af den grund at størrelser af væ-

sentlig interesse for én problemkreds eller én brugergruppe kan være

af meget lille interesse for andre. Det er imidlertid arbejdsgruppens

skøn, at man med de ovenfor medtagne områder har foretaget en rime-

lig, omend diskutabel afgrænsning.

3. Dansk metrologis nuværende stade.

3.1 Den organisatoriske opdeling.

Dansk metrologisk virksomhed kan i det væsentlige deles i fire grup-

per: Laboratoriet for Fundamental Metrologi, autoriserede laboratorier,

ikke-autoriserede metrologiske laboratorier og videnskabelige forsknings-

laboratorier.

De to sidstnævnte grupper er så uensartede, at en generel beskrivelse

vel næppe er mulig, og de vil derfor ikke blive omtalt nærmere her,

men i diskussionen om og vurderingen af dansk metrologi udgør de et

ikke uvæsentligt element, idet de besidder betydelige ressourcer bade

med hensyn til kvalificeret arbejdskraft og fint måleudstyr. Som t i l -

fældigt valgte eksempler kan nævnes ATV-institutterne Optisk Labora-

torium og Lydteknisk Laboratorium, der begge har en betydelig inter-

national anseelse. Det første står helt alene, idet der så at sige ikke

foregår nogen optisk forskningsvirksomhed i øvrigt her i landet, me-

dens det andet netop har specielle muligheder gennem et samarbejde med

Laboratoriet for Akustik ved den polytekniske Læreanstalt.
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3.2. Laboratoriet for Fundamental Metrologi.

Danmarks forpligtelser som medlem af Meterkonventionen (se herom af-

snit 5a) hører under Industriministeriets (tidligere Handelsministeriets)

ansvarsområde.

De laboratoriemæssige og konsultative opgaver i forbindelse hermed

blev overdraget Den polytekniske Læreanstalt, og de var indtil midten

af 1960'erne ikke mere omfattende, end de kunne varetages af en med-

arbejder ved et fysisk laboratorium som ekstraarbejde.

Teknikkens og det internationale samarbejdes udvikling, herunder Dan-

marks indtræden i EF, gav en kraftig og pludselig stigning i ministeri-

ets behov for bistandsydelse fra Den polytekniske Læreanstalt, således

at det efterhånden blev vanskeligt at dække behovet inden for rammer-

ne af ekstraarbejde. Man måtte derfor overveje en mere permanent

ordning, og det medførte oprettelsen af Laboratoriet for Fundamental

Metrologi ved en undervisningsministeriel bekendtgørelse i 1976.

Laboratoriemæssigt frembød laboratoriets oprettelse ingen problemer,

fordi Den polytekniske Læreanstalt i 1960'erne flyttede til nye bygnin-

ger, og byggeudvalget, der forestod udflytningen, accepterede at byg-

ge et speciallaboratorium, der indrettedes med henblik på førsteordens-

målinger af masse og længde.

Derimod kunne man ikke umiddelbart indpasse laboratoriet organisato-

risk i Den polytekniske Læreanstalt, fordi der i mellemtiden var vedta-

get en styrelseslov, som ret detaljeret fastlagde retningslinier for labo-

ratoriers styring m.v., og som meget direkte sigtede på universitets-

laboratoriers forhold. En tilsvarende styring er ikke velegnet for mål-

rettede servicelaboratorier som Laboratoriet for Fundamental Metrologi.

Man måtte derfor lave en noget kunstig konstruktion, hvorefter labora-

toriet på den ene side var underlagt Den polytekniske Læreanstalts

konsistorium med rektor som ansættende myndighed, medens det på den

anden side fik en af Den polytekniske Læreanstalt uafhængig bestyrelse

(en repræsentant for ministeriet, justerdirektøren og professoren ved
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det fysiske laboratorium, som konsistorium henlagde laboratoriet under),

der ifølge bekendtgørelsen skulle være laboratoriets øverste myndighed.

Endelig fastsattes, at de videnskabelige medarbejdere skulle ansættes

under de bestemmelser, der gælder for stillingsstrukturen ved de høje-

re uddannelsesinstitutioner.

Laboratoriet fik som opgave at drive forskning inden for den fundamen-

tale metrologi, at varetage de forpligtelser, som påhviler Den polytek-

niske Læreanstalt i forbindelse med rigsprototyperne, samt at udføre

konsulentarbejde for Industriministeriet og herunder løse opgaver, hvor

metrologisk ekspertise og laboratoriemæssige faciliteter er nødvendige.

Tillige skal laboratoriet udføre teknisk sekretariatsassistance for Metro-

logiudvalget.

Laboratoriet har én videnskabelig medarbejder, hvis løn for tre fjerde-

dels vedkommende betales af Industriministeriet, og ministeriet bevilge-

de tillige fra januar 1980 en halvdags laborant.

Laboratoriet er i stand til at udføre masse- og længdemålinger af høje-

ste præcisionsklasse og kan tillige udføre temperaturmålinger af høj præ-

cision inden for det temperaturområde, der har størst industriel inter-

esse. Det udmåler med en 3-årig turnus Justervæsenets hovednormaler

for masse, længde og volumen.

3.3. Autoriserede laboratorier.

Med henblik på at give erhvervslivet mulighed for først og fremmest at

få foretaget teknisk prøvning, men tillige at få måleapparatur kalibre-

ret, måleresultater kontrolleret, og sporbarhed til anerkendte enheder

sikret, etableredes for nogle år siden under Statens Tekniske Prøve-

nævn en autorisationsordning (delvis med British Calibration Service

som forbillede). Laboratorier kan efter ansøgning få en tidsbegrænset

autorisation til at udføre bestemte målinger inden for bestemte størrel-

sesområder, såfremt de over for prøvenævnets autorisationsudvalg kan

dokumentere medarbejdernes kvalifikationer og måleudstyrets tilstrække-

lighed.
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De nærmere betingelser for opnåelse af autorisation er

uvildighed,

en rimelig standard af udstyr og lokaler,

et veluddannet personale,

en veldokumenteret kalibreringsrutine,

en rimelig stor aktivitet på prøvningsområdet,

deltagelse i parallelprøvning,

en rimelig standard af rapportering.

Ved årlige besøg af særligt sagkyndige inspektører sikres det, at labo-

ratoriets drift fortsat er forsvarlig.

I dag er der autoriseret ca. 40 laboratorier på ialt 74 prøvningsområ-

der. Det tekniske prøvningsområde spænder meget vidt (f.eks. kemi-

ske analyser, trykprøvning af beton-prøveemner, kalibrering af elek-

triske måleinstrumenter). De egentlige kalibreringslaboratorier udgør

kun en mindre del af Statens Tekniske Prøvenævns autoriserede labora-

torier.

Det kan oplyses, at Statens Tekniske Prøvenævn i øjeblikket arbejder

med udarbejdelse af nogle mindstekrav til egentlige kalibreringslabora-

torier. Dette skal dels sikre et mere ensartet niveau og dels hæve ni-

veauet. Af hensyn til udenlandsk accept af danske målinger vil mind-

stekravene blive lagt tæt opad andre tilsvarende regelsæt - f.eks. de

for British Calibration Service gældende - ligesom reglerne vil blive ud-

arbejdet på engelsk.

Udover den ovenfor omtalte autorisationsordning findes enkelte ret spe-

cielle former for autoriserede laboratorier, der dog ikke skal omtales

nærmere her.

4. Det internationale metrologiske samarbejde.

4.1 Indledende bemærkninger.

Det internationale metrologiske samarbejde er særdeles omfattende og i

hovedsagen meget effektivt fungerende. En udtømmende beskrivelse kan

ikke gives inden for rammer, der i den foreliggende sammenhæng må



8 3

anses for rimelige, men de for dansk metrologi væsentlige grupper,

nemlig Meterkonventionens organer, Western European Metrology Club,

arbejdet inden for EF's generaldirektorat for videnskab og forskning,

samt NORMET, skal omtales nærmere. Den internationale organisation

for legal metrologi OIML spiller selvfølgelig en meget væsentlig rolle,

også for dansk metrologi, men dens område hører ikke under nærvæ-

rende arbejdsgruppes kommissorium.

4.2. Meterkonventionens organer.

I 1875 blev der - efter et forberedende arbejde, hvori fremtrædende

fysikere fra en række lande deltog - ved en konference på diplomatplan

undertegnet en traktat, den såkaldte Meterkonvention, med henblik på

at sikre et hensigtsmæssigt, internationalt metrologisk samarbejde. Op-

rindeligt var der 17 deltagerlande, heriblandt Danmark, men senere

har næsten alle lande med en rimelig grad af industrialiseret og viden-

skabeligt niveau tilsluttet sig konventionen, og i dag omfatter den ca.

45 lande.

Meterkonventionens opgaver varetages af en række organer, der omta-

les i det følgende.

Det internationale bureau for mål og vægt (BIPM) i Sévres ved Paris

har som formål at realisere og bevare SI's grundenheder, at foranstal-

te sammenligninger af nationale og internationale enhedsstandarder, at

koordinere udviklingen af måleteknikken inden for den fundamentale

metrologi og at koordinere arbejdet med bestemmelsen af fundamentale

naturkonstanter.

BIPM er underlagt den internationale komité for mål og vægt (CIPM),

der igen er nedsat af og handler efter beslutninger fra generalkonfe-

rencen for mål og vægt (CGPM), der er Meterkonventionens højeste

organ.

Generalkonferencen, der består af regeringsrepræsentationer, træder

sammen hvert fjerde år (p . t . ) . Det er dens resolutioner, der define-

rer Sl's enheder og grundlæggende symbolik samt i store træk fastlæg-

ger BIPM's arbejde. Endvidere fastlægger den bureauets budget for
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fire-års perioder og fordeler udgifterne mellem medlemslandene.

Komitéen (CIPM) består af 18 personlige medlemmer, der skal være fra

forskellige medlemslande. De vælges af CGPM på grundlag af fremtræ-

dende videnskabelige, fortrinsvis metrologiske kvalifikationer. Den mø-

des p.t. en gang om året, men virker i mellemtiden også ved sit for-

mandsskab (komitéens bureau) og ved en række rådgivende komitéer

(Comités Consultatifs), der er nedsat af CIPM og sammensat af repræ-

sentanter for de førende nationale metrologi-laboratorier og internatio-

nale organisationer samt enkelte førende videnskabsmænd, der er ind-

valgt som personelige medlemmer og især hentes fra CIPM's medlems-

kreds.

For tiden er der rådgivende komitéer inden for følgende otte områder:

Meterens definition (C.C. D.IVI. ).

Sekundets definition (C.C.D.S.).

Masse og beslægtede fysiske størrelser (C.C.M.).

Elektricitet (C.C.E.).

Termometri (C.C.T. ) .

Fotometri og Radiometri (C.C.P.R.).

Standarder og målemetoder vedrørende ioniserende stråling

(C.C.E.M.R.I .) .

Enheder (C.C.U.) .

Disse titler definerer samtidig BIPM's hovedområder. Inden for dem

alle udøver BIPM en kraftig koordinerende funktion, men det eksperi-

mentelle arbejde ved bureauet er ikke ligeligt fordelt over dem. Ho-

vedvægten er lagt på områderne længde, masse o . I . , elektriske størrel-

ser samt ioniserende stråling.

Foruden de af CIPM nedsatte rådgivende komitéer eksisterer et antal

mindre formaliserede af BIPM nedsatte ad hoc arbejdsgrupper. Blandt

disse kan der være grund til at nævne en gruppe, der er i gang med

tilbundsgående overvejelser o\/er en mulig standardisering af angivelse

af målefejl, taget i videste betydning.
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Bureauets hovedsamarbejdspartnere på det eksperimentelle område er

naturligt nok de nationale metrologilaboratorier i de store lande, (f.eks.

Tyskland (P.T.B. ) , England (N.P.L.) , USA (N.B.S.)) og, for sekun-

dets vedkommende, Frankrig (Bureau International de l'Heure, BIH).

Man må dog ikke undervurdere dets betydning for de mindre lande el-

ler disses betydning for meterkonventionsorganerne. Netop for de

lande, der ikke har mulighed for at dække den fundamentale metrologi

i sin helhed, er det betryggende, at de er parthavere i et internatio-

nalt laboratorium, der er førende på visse områder og koordinerende

på alle. Hertil kommer, at de som følge af Meterkonventionens opbyg-

ning er velrepræsenterede i de styrende organer og dermed i beslut-

ningsprocesserne bag bureauets virksomhed.

4.3. Western European Metrology Club (WEMC).

Efter initiativ fra Dr. Dunworth, daværende direktør for National Phy-

sical Laboratory, blev den første Western European Metrology Confer-

ence holdt i England i 1973. Konferencen skulle have uformel karak-

ter, og formålet var at drøfte, hvordan normaler og metrologiske akti-

viteter blev behandlet i de vesteuropæiske lande. Informationerne blev

samlet i Proceedings of the WEMC, som redegør for og sammenligner

metoder og kapabiliteter i de forskellige lande som deltog. Specielt er

sektion 1 "Basic reference standards" og sektion 2 "Dissemination of

primary standards of measurement of national laboratories" af interesse

for fundamental metrologi.

For at kunne følge dette initiativ op og føre informationsmaterialet a-

jour, blev der etableret en gruppe, senere kaldt Directors Club eller

Western European Metrology Club, hovedsagelig bestående af cheferne

for de enkelte vesteuropæiske landes nationale metrologiske institutio-

ner samt visse specielt inviterede eksperter. Betegnelsen Club blev

foreslået for at understrege det uformelle eller uforbindtlige ved grup-

pens møder og arbejde i øvrigt.

Det første møde i denne Club blev holdt i Tyskland på Physikalisch-

Technische Bundesanstalt i 1974. På mødet blev nedsat nogle ad-hoc

arbejdsgrupper, bestående af interesserede, fremtrædende metrologer,
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hovedsagelig fra de respektive Club-medlemmers egne stabe. Alle, med

undtagelse af en af disse arbejdsgrupper, har initieret metrologiske ak-

tiviteter, som senere er iværksat af institutioner med ressourcer. En

af grupperne har derimod udviklet sig til at blive en mere permanent

og meget aktiv gruppe til behandling af samarbejdsspørgsmål vedrøren-

de nationale kalibreringsorganisationer. Den virker for at etablere

tillid mellem nationale kalibreringsorganisationer, bl.a. med sigte på at

opnå gensidig anerkendelse af certifikater. Måden at etablere tillid på

består i informationsudveksling, besøg af sagkyndige, cirkulering af

audits, etc. Gruppens arbejdsområde er imidlertid først og fremmest

begrænset til den anvendte metrologi.

Det næste WEMC-møde blev holdt i Stockholm/Oslo i 1975. Dette blev

fulgt af et i Torino, Italien i 1977. I forbindelse med Torino-mødet

blev der publiceret en ajourføring af Proceedings fra 1973 kaldet Up-

dating 1973-1977. Foruden en forholdsvis komplet ajourføring indehol-

der "Updating" en oversigt over internationale kompareringer mellem

primære normaler i tidsrummet 1973-77.

Senere er der holdt møder i Bern, Svejtz i 1979, og i Delft, Holland i

1980.

Samlet giver publikationerne og drøftelserne i dette forum en god over-

sigt over det omfattende og komplicerede internationale, praktiske sam-

arbejde, som er nødvendigt for at opretholde og vedligeholde metrologi-

ens materielle ressourcer.

4.4. NORMET.

På basis af en anbefaling i 1972 fra Nordisk Råd om at etablere passen-

de samarbejdsformer for det måletekniske område i Norden, dannedes i

1973 NORMET, en lidt uofficiel gruppe af personer, der forestod det

måletekniske arbejde i de nordiske lande.

Der er to formål med dette arbejde. For de't første er det gruppens

overbevisning, at der med hensyn til metrologien er rimelige perspek-

tiver i, at de nordiske lande prøver at danne en ressourcemæssig en-

hed. Tilsammen har de både den økonomiske, tekniske og menneskelige



8 7

baggrund til at danne en ligeværdig partner til de øvrige europæiske

lande, især i den senere tid hvor en række af de store nationale me-

trologilaboratorier som NPL og PTB har været ude for så kraftige ned-

skæringer, at de næppe helt har den standard, som man traditionelt

er tilbøjelig til at tillægge dem. Tillige er de nordiske landes geogra-

fiske udstrækning ikke større, end at vi med rimelighed kan udnytte

nabolandenes faciliteter, hvis vi får organiseret os hensigtsmæssigt.

For det andet finder gruppen, at de nordiske statslige kalibreringsla-

boratorier bør prøve gennem en koordineret indsats i samarbejde med

den interesserede industri at udnytte deres know how og deres måle-

tekniske faciliteter til gavn for industrien. De statslige laboratorier

er ofte udsat for fristelsen til at være sig selv nok, blandt andet fordi

bevillingerne til dem sjældent tillader nogen større udadvendt virksom-

hed. Men meningen med de statslige laboratorier må være, at de på en

eller anden måde er til gavn for samfundet.

Spørgsmålet er naturligvis, hvorledes man bedst kan udnytte de stats-

lige laboratoriers ressourcer. Udover at de må prøve at koordinere

deres anskaffelser og ekspertise-områder, hvad der er et internt pro-

blem, må de etablere kontakter til industrien og i samarbejde med den-

ne finde en hensigtsmæssig måde at gribe sagen an på.

Ved et møde i Stockholm i 1973 nedsattes en styringsgruppe med delta-

gere fra de fire lande. Efter en behovs- og ressourceundersøgelse i

landene udarbejdedes der syv projektforslag, hvoraf et termometripro-

jekt blev prioriteret højest.

Med støtte fra Nordisk Industrifond påbegyndtes dette projekt som pi-

lotprojekt i 1976. Der engageredes en fuldtids medarbejder, og som

projektets første fase blev der - efter en gennemgang af niveauet i de

væsentlige termometrilaboratorier - foretaget en koordineret indsats,

hvor man kunne støtte sig til det norske justervæsens særdeles kompe-

tente termometriafdeling. Ved hjælp af medarbejderen og gennem ud-

veksling af erfaringer og resultater blev de pågældende laboratoriers

kompetence generelt hævet. Dernæst påbegyndtes anden fase, hvor

man inddrog en række industrilaboratorier i arbejdet, og på tilsvarende

måde lykkedes det også her at gennemføre en bred hævning af niveauet.
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Ved et møde i Borås i efteråret 1979 diskuterede man resultaterne og

gik over til den tredie fase, hvor interesserede servicelaboratorier og

industrivirksomheder gruppevis arbejder videre på egen hånd inden for

området og søger at bevare og videreudvikle den kompetence, der er

opnået.

På basis af erfaringerne fra termometriprojektet diskuterer man nu

fortsættelsen af samarbejdet. Deltagerne i NORMET-arbejdsgruppen er

for tiden justerdirektør Birkeland, Norge, professor Carlsen, der fun-

gerer som gruppens formand, chefen for den finske kalibreringsorga-

nisation, byråchef Ulla Lähteenmaki, Finland, og chefen for Mätcentrum,

docent Olev Mathiesen, Sverige. På møder i Oslo, Helsingfors og Lyng-

by har man diskuteret et kommende projekt, og det forventes, at ende-

lig beslutning kan tages på et planlagt møde i Borås i marts 1981. Det

synes, som om Nordisk Industrifond er indstillet på at støtte det videre

arbejde.

Udover et kommende projekt overvejes for tiden at initiere fællesnordi-

ske metrologikurser, der skal gennemføres i et samarbejde mellem inge-

niørforeningerne i de nordiske lande.

4.5. EF-arbejdet.

Det metrologiske arbejde, der er initieret af EF's generaldirektorat for

videnskab og forskning, har indtil nu ikke været af samme betydning

som de ovenfor omtalte. Der er foretaget en del interkalibreringer in-

den for grupper af lande, men arbejdet er endnu på et indledende sta-

de.

5. Behovet for fundamental metrologisk virksomhed i Danmark.

I afsnit 1.2.5 er resumeret et moderne industrialiseret samfunds krav

til fundamental metrologisk virksomhed.

Der må være laboratorier, hvor der udføres aktiv metrologisk målforsk-

ning. Disse laboratorier må ligge på et sådant niveau, at de kan sam-

arbejde på lige fod med fysiske og tekniske universitetslaboratorier,
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hvor der udføres grundforskning, således at de herigennem kan være

på højde med den fysiske og tekniske indsigt, hvorpå enhedssystemer

og -definitioner er baseret. Tillige må de være i stand til at samarbej-

de på nogenlunde lige fod med de laboratorier, der er aktive i det in-

ternationale metrologiske arbejde.

Det skitserede niveau er nødvendigt, for at landet kan udnytte de mu-

ligheder, både med hensyn til viden og til faciliteter, som det interna-

tionale metrologiske samarbejde stiller til rådighed for deltagerne, og

som udnyttes af alle rimeligt industrialiserede lande. Det er også nød-

vendigt for at sikre, at man ikke internationalt via direktiver, overens-

komster o.lign. diskriminerer samfundets interesser. Endelig må næv-

nes - på et mindre håndfast, men lige så realistisk plan - den forplig-

telse, som alle kulturnationer har til at bidrage til fællesskabets ind-

sats. Det er iøvrigt erfaringsmæssigt ikke blot en ideal forpligtelse,

men også en egoistisk fordel. De lande, der ikke er med, vil sædvan-

ligvis glide bagud i konkurrencen. Man kan ikke med fordel nøjes med

at købe kompetence hos naboer.

Landets metrologiske laboratorier må videre udføre det arbejde, der er

nødvendigt for at sikre målingers entydighed (sporbarhed). Organisa-

tionsmæssigt må det være tilrettelagt således, at landets medlemsskab

af meterkonventionen kan udnyttes effektivt, og at en rimelig koordina-

tion af arbejdet inden for landets grænser er sikret. Der må ligeledes

være en neutral instans, hvortil landets myndigheder og interesseorga-

nisationer kan henvende sig, og hvor afgørelser i givet fald kan træf-

fes.

De metrologiske laboratorier må i rimeligt omfang sørge for tilstedevæ-

relsen af, samt tage vare på, primære normaler og må have ansvaret

for tilvejebringelsen, opretholdelsen og dissemineringen af hele det

store antal normaler, der er nødvendigt for at sikre forbindelsen fra

de primære normaler og ned gennem hierarkiet til brugsnormalerne lan-

det over. Endvidere må de også have til opgave at sørge for tilstede-

værelsen af normaler til rent relative målinger - altså uden eller kun

med begrænset sporbarhed til SI-enhederne - inden for de områder,

hvor der erfaringsmæssigt er brug for sådanne normaler.
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Også ansvaret for, at nøjagtige målinger kan foretages, må hvile på de

metrologiske laboratorier. De må i et vist omfang have forpligtelse til

både en kontrollerende og en rådgivende funktion med hensyn til måle-

apparaters nøjagtighed, fejlmuligheder ved anvendte målemetoder og den

rette brug og opbevaring af normaler.

De metrologiske laboratorier må naturligvis jævnsides med deres autori-

sation (af hvad art denne måtte være) pålægges passende forpligtelser

til at udføre metrologisk arbejde og herunder iagttage fornøden neutra-

litet og diskretion. Organisatorisk må der være en neutral instans,

der fordeler arbejdet, kontrollerer kompetencen og i givet fald tager

vare på, at forpligtelserne opfyldes.

Endelig må nævnes uddannelsen af kvalificeret personale. Den grund-

læggende fysiske og tekniske uddannelse må foregå på universiteter,

men den specielle metrologiske uddannelse kan kun foregå på et højt

kvalificeret metrologisk laboratorium. Derfor må der være et sådant,

der har den fornødne størrelse, kvalitet og alsidighed til at det - i

meget begrænset omfang - kan pålægges forpligtelse til at give kandi-

dat-uddannelse (post-graduat uddannelse) inden for et eller flere me-

trologiske specialer.

6. En vurdering af dansk metrologi.

6.1. Laboratoriet for fundamental metrologi.

Det nuværende danske laboratorium for fundamental metrologi er kort

beskrevet i afsnit 3.2. Det fremgår af denne beskrivelse, at det ikke

blev oprettet i forbindelse med en overordnet vurdering og planlægning

af dansk metrologi, men som en tilpasning af allerede eksisterende for-

hold til den stedfundne udvikling.

I den nu foreliggende sammenhæng må det konstateres, at laboratoriet

for fundamental metrologi er fremragende med hensyn til laboratoriets

opbygning og dets instrumentering inden for områderne masse- og læng-

demåling, samt at det uden større vanskelighed tillader udvidelse af

arbejdsområdet.
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Derimod er det organisatorisk uhensigtsmæssigt, og det er funktions-

mæssigt for lille til at kunne opfylde de krav, der er nævnt under

punkt 5.

6.2. De autoriserede laboratorier.

Statens tekniske Prøvenævn (STP) har kun virket i relativt få år, og

det er derfor for tidligt at vurdere, hvilken betydning denne autorisa-

tionsordning vil få for det danske samfund.

Det kan imidlertid allerede nu konstateres, at ordningen har bevirket

en væsentlig hævelse af det prøvetekniske og metrologiske niveau på

mange laboratorier. Samtidig er de daglige rutiner blevet strammet væ

sentligt op med hensyn til dokumentation for alle trin i prøvnings- og

måleprocesserne. Med den kommende opstramning af kravene til kali-

breringslaboratorierne vil der være skabt et solidt grundlag for en

bred dækning af samfundets behov for måleteknisk service og sporbar-

hed.

Set fra et metrologi-synspunkt er det et problem, at næsten alle de au-

toriserede laboratorier er tvunget til at have en meget høj egenindtje-

ning. Dette medfører dels, at der er meget begrænset tid til at arbej-

de med de fundamentale måleproblemer, og dels, at der er meget be-

grænset tid til at arbejde med de fundamentale måleproblemer, og dels,

at man ikke forfiner sin målenøjagtighed længere, end hovedparten af

kundeopgaverne betinger.

Det sidste bevirker, at nogle få kunder med ønske om en meget lille

måleusikkerhed må henvises til udenlandske kalibreringslaboratorier.

6.3. En generel vurdering.

Ved sammenligning mellem den eksisterende virksomhed inden for fun-

damental metrologi i Danmark og behovsanalysen i de foregående afsnit

sammenfattet i beskrivelsen af behovet i afsnit 5 må det konstateres,

at situationen er overordentlig utilfredsstillende.
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Der er her i landet kun en meget begrænset forskningsvirksomhed in-

den for meget begrænsede felter. Som følge heraf mangler vi både

personer og laboratorier af den fornødne kvalitet. Danmarks deltagelse

i det internationale metrologiske arbejde er meget ringe, og vort in-

ternationale omdømme inden for den metrologiske verden er svagt.

Arbejdet med at sikre entydighed er spredt og svagt. Danske labora-

torier er i vid udstrækning henvist til at købe metrologisk kompetence

i udlandet, hvad enten det drejer sig om viden eller sporbarhed. Den-

ne mangel på national egenformåen kan i kommende tider blive kritisk.

Den stærke tekniske udvikling medfører et stærkt stigende behov for

sporbarhedsbeviser, og når dette behov begynder at overstige kapaci-

teten hos de større landes nationale laboratorier, må man forudse en

prioriteringssituation, hvor disse laboratorier først betjener institutio-

ner og industri i deres eget land. Begyndende tegn herpå har allere-

de kunnet konstateres. En videreudvikling heraf kan give danske

virksomheder vanskelige konkurrencevilkår.

Også arbejdet med at sikre målingers nøjagtighed lider under mangelen

på kvalificeret personale og veludstyrede laboratorier.

Endelig må nævnes, at der ikke for tiden er nogen mulighed for metro-

logisk uddannelse i Danmark. Dette er en meget væsentlig mangel,

fordi det medfører, at arbejdet med at gennemføre en generel kvalitets-

hævning af dansk metrologi vanskeliggøres i betydelig grad.

Når man vil bedømme, om denne situation må anses for rimelig i be-

tragtning af landets ressourcer, eller om der bør gøres en indsats for,

at dansk fundamental metrologi i højere grad kan give et selvstændigt

grundlag for landets samlede metrologiske virksomhed, er det forment-

lig hensigtsmæssigt at sammenligne med lande med nogenlunde tilsva-

rende befolkningsmæssig og industriel baggrund.

Det må her konstateres, at Danmark ligger i bunden i det vesteuropæ-

iske område. De mellemstore lande med metrologiske traditioner udvik-

let på grund af krav fra industrien ligger langt foran (de to Tysklan-

de, Storbritannien, Frankrig, Italien), men også de mindre lande har
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betydelige statslige forskningsinstitutioner, der danner basis for en

mere eller mindre udviklet fundamental metrologisk kompetence. I Fin-

land har man VTT (Statens tekniske Forskningsinstitut) med ca. 1800

ansatte, heraf ca. 750 med universitetsgrad, et årsbudget på ca. 150

millioner FMk. og en egenindtjening på ca. 50%. I Sverige udbyggedes

for nogle år siden Statens Provningsanstalt, et meget ambitiøst projekt

med meget store laboratoriefaciliteter og kompetence inden for en lang

række områder. I Norge er det fundamentale metrologiske arbejde pla-

ceret under det norske justervæsen, hvor ca. 10 af de ansatte har me-

trologisk forskning som hovedopgave. Med hensyn til termometri er

det norske justervæsen på højde med NPL og PTB, og også inden for

mekaniske og elektriske målinger har det europæisk niveau. løvrigt

må nævnes, at man i Norge netop i øjeblikket er ved at afslutte arbej-

det med en revideret lovgivning inden for det måletekniske område med

henblik på - efter forslag fra Norges teknisk-naturvidenskabelige forsk-

ningsråd - at oprette en national kalibreringsorganisation under ledelse

af Det norske Justervesen. I Holland flyttedes for ca. ti år siden la-

boratoriet for de nationale normaler (det nuværende van Swinden labo-

ratorium) til Delft med 4800 m lokaleplads og med høj kompetence inden

for både mekaniske, elektriske og termiske målinger samt tidsmåling.

Det kan således objektivt konstateres, at Danmark efter europæisk må-

lestok ligger væsentligt under nutidens niveau med hensyn til funda-

mental metrologi. Som et enkelt symptom herpå kan nævnes, at Dan-

mark ikke formår indenfor NORMET-arbejdet at yde en indsats på linie

med Finland, Norge og Sverige.

Ved sammenligning med Danmarks internationale placering inden for na-

turvidenskab, teknik og industri må det konstateres, at landet har for-

sømt at opbygge sin fundamentale metrologi jævnsides med den øvrige

tekniske udvikling. En konsekvens heraf er, at medens England, Tysk-

land, Sverige, Holland, Frankrig og Italien - samt i nær fremtid Nor-

ge - forhandler bilaterale aftaler om anerkendelse af hinandens certifi-

kater, står Danmark uden for disse forhandlinger. Se i øvrigt vedlag-

te bilag.
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7. Mulighed for at forbedre arbejdet på national basis.

7.1 Indledende bemærkninger.

Ud fra den almindelige vurdering, som er givet i afsnit 6.3, ses det,

at følgende områder er mangelfuldt dækket af de nuværende metrologi-

ske aktiviteter i Danmark:

a) metrologisk målforskning på internationalt niveau

b) kompetent metrologisk personale til deltagelse i det internationale

samarbejde på overordnet plan

c) teknisk-metrologisk kompetence på så højt plan, at landet har

noget at give ved deltagelse i samarbejdsprojekter

d) laboratorier med primære normaler for alle de væsentlige størrel-

ser

e) en central instans for opretholdelse og disseminering af normaler

f) en central, uvildig, neutral og kompetent metrologisk instans for

konsultative, koordinerende og eventuelt kontrollerende opgaver

g) uddannelsesmuligheder for metrologer.

Disse mangler må ses som et resultat af, at Danmark - af grunde, som

arbejdsgruppen ikke ser det som sin opgave at vurdere - i det væsent-

lige har undladt at følge med i den udbygning af den metrologiske tje-

neste, som de fleste øvrige lande har foretaget i det eller de to sidste

årtier. De metrologiske opgaver er blevet placeret som sekundære eller

tertiære opgaver ved institutioner, hvis hovedformål har været af anden

art. Hermed er bredden i dansk metrologi blevet så lille, at antallet

af kompetente danske fagmetrologer formodentlig er encifret (om der i

det hele taget findes nogen).

Udgangspunktet for de følgende overvejelser er arbejdsgruppens over-

bevisning om, at Danmark nødvendigvis må bringe sit nationale metrolo-

giske niveau på højde med landes som Norge, Sverige og Holland, idet

Danmark ellers vil miste mere ved manglende konkurrencedygtighed,

end det kan spare ved at undlade at have en kvalificeret metrologisk

tjeneste.
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Opgaven bliver derfor at overveje, hvilket niveau man må tilstræbe for

den fremtidige metrologiske virksomhed, når hensyn tages til de økono-

miske forhold, og hvorledes samt i hvilket tempo dette niveau bør nås.

Da det væsentlige motiv for den ønskede kvalitetsforbedring er Dan-

marks konkurrenceevne, må man først undersøge omfanget, niveauet og

organiseringen af den metrologiske virksomhed hos de lande, som Dan-

mark skal konkurrere med.

Medens udviklingen har fulgt forskellige linier i de forskellige lande,

er hovedtrækkene i landenes nuværende metrologiske tjeneste ret ens-

artede. I de store lande opbyggede man på et tidligt stadium store na-

tionale laboratorier, der i det væsentlige stod for den samlede metrolo-

giske virksomhed, medens man i de mindre lande, hvor det industrielle

behov for metrologi ikke gjorde sig gældende, nøjedes med ret primitive

kalibreringstjenester. Efterhånden som erhvervslivets behov for en me-

trologisk service i de seneste årtier er blevet stort i alle lande, slog

ingen af de tidligere organisationsformer t i l . I de store lande har man

suppleret de centrale laboratorier eller laboratoriegrupper med et decen-

tralt net af kalibreringslaboratorier, medens man i de mindre lande har

opbygget en service karakteriseret ved en central instans, der står for

en væsentlig del af den forskningsmæssige indsats og deltagelsen i det

internationale arbejde samt varetager den koordinerende konsultative

og kontrollerende virksomhed, og decentrale laboratorier, der udfører

kalibreringstjenesten. Hermed er mønstret i de forskellige landes me-

trologi blevet nogenlunde ensartet.

*)7.2. Den metrologiske organisation i nogle andre lande.

I det følgende ses lidt mere detailleret på metrologien i enkelte lande af

særlig interesse. I Sverige har man opbygget Statens Provningsanstalt

som centrum for den metrologiske tjeneste. Af de 25 primære metrolo-

gilaboratorier (riksmätplatser) er de 23 afdelinger af Statens Provnings-

anstalt. Desuden er primære trykmålinger placeret ved Flygtekniska

Försöksanstalten, og tids- og frekvensmåling varetages af Televerket

*)
Arbejdsgruppen har fundet det tilstrækkeligt her at give en kort

orientering om hovedlinier.
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(på grund af de specielle måletekniske forhold i forbindelse med tid og

frekvens, se afsnittene 2.3 og 2.4, er målinger af disse størrelser ofte

særskilt placeret). Den centrale administrative instans (Mätcentrum)

er ligeledes placeret ved Statens Provningsanstalt. Som konsultativt

organ på et overordnet niveau har man nedsat "Rådet för frågor om

allmän metrologi", der består af 7 medlemmer med professor Kai Sieg-

bahn, medlem af CIPIVI, som formand. Spredt over landet findes et an-

tal sekundære kalibreringslaboratorier (auktoriserede mätpladser). Au-

torisation som riksmätplats og auktoriseret matplats gives reelt af Mät-

centrum. Ved siden af denne kalibreringsorganisation findes en orga-

nisation for teknisk prøvning, der administreres af "Provcentrum", som

ligeledes er en afdeling af Statens Provningsanstalt.

I Holland nedsattes 1962 en kommission med repræsentanter for rege-

ring, videnskab, industri og forbrugerorganisationer og med det kom-

missorium at fremsætte forslag til landets fremtidige metrologiske orga-

nisation. Som resultat heraf etableredes et centrallaboratorium (siden

1971: van Swinden laboratoriet), som har ansvaret for alle de primære

måletekniske opgaver. Det har følgende 10 tekniske sektioner: meka-

niske målinger, elektromagnetisme og t id, temperatur og termisk energi,

specialinstrumenter, masse og kraft, volumenmåling af gas, volumenmå-

ling af væske, elektronik og databehandling, miljø og kemi, færdigpak-

ninger. Herudover benyttes i nogle tilfælde installationer, der tilhø-

rer andre organisationer, f.eks. udføres kalibreringer af store gasmå-

lere under højt tryk på "Nederlandse Gasunie"s prøvestation. Som hel-

hed er den hollandske metrologi dog ret stærkt centraliseret. De er-

faringer, som man i det forløbne tiår har gjort med den organisation,

der er blevet oprettet, er af dens ledelse blevet formuleret på følgende

måde: "Den kendsgerning, at et laboratorium for primære normaler og

et laboratorium for typegodkendelser arbejder sammen i en og samme

statsorganisation, har vist sig af stor betydning for det metrologiske

niveau Denne struktur begunstiger endvidere det internationale

samarbejde som, justervæsenet kan bidrage til på en enkel og

effektiv måde".

I Norge er man, som tidligere nævnt, netop ved at afslutte arbejdet
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med en ny måleteknisk lovgivning. Det havde været meget ønskeligt,

om der havde været tid til at afvente en norsk beslutning med hensyn

til den nationale metrologiske tjeneste. Det kan tilføjes, at det forslag,

der er fremlagt, minder meget om den hollandske organisation, se t id-

ligere i dette afsnit.

I Finland er det vedtaget at etablere en ordning efter det svenske møn-

ster.

I Storbritannien, som Danmark naturligvis ikke umiddelbart kan sammen-

lignes med, oprettede man British Calibration Service uafhængigt af det

nationale metrologiske laboratorium NPL og med et selvstændigt head-

quarters. Imidlertid viste denne organisationsform sig uheldig, og nu

er headquarters administrativt og geografisk placeret ved NPL, således

at man også her - som i Sverige og Holland - har et centralt institut,

hvor forskning, internationalt samarbejde og autoriserende myndighed

er samlet, medens et net af decentrale laboratorier tager sig af den

egentlige kalibreringstjeneste.

Nogenlunde tilsvarende kalibreringsorganisationer findes i Italien, Tysk-

land (BRD) og Frankrig. I Belgien, Schweiz og Østrig har man væ-

sentligt mere centraliserede organisationer, uden et net af decentrale

kalibreringslaboratorier.

7.3. Mulige organisationsformer for dansk metrologi.

7.3.1. Principielle muligheder.

De muligheder, der rent principielt foreligger for en forbedret dansk

metrologisk tjeneste, er følgende:

1) Dansk deltagelse i en skandinavisk eller nordisk organisation for

fundamental metrologi suppleret med en styrkelse af de eksisteren-

de danske kalibreringslaboratorier;

2) Etablering af en rent dansk metrologitjeneste efter de linier, der

kendetegner flertallet af de vesteuropæiske stater, se afsnit 7.2;

3) En metrologisk tjeneste, der er organiseret på anden måde.
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Disse tre muligheder skal omtales nærmere i det følgende. For at have

en simpel og bekvem sprogbrug vil de blive betegnet som den nordiske

løsning, den europæiske løsning og den tredie løsning.

7.3.2. Den nordiske løsning.

I 1972/73 drøftede nordiske metrologer uofficielt mulighederne for et

nordisk samarbejde. I mange henseender ville et sådant samarbejde

være nærliggende. De nordiske lande ligger hinanden så tilpas nær,

både geografisk, kulturelt og erhvervsmæssigt, at et samarbejde tek-

nisk er let at etablere, og tilsammen udgør de befolkningsmæssigt, øko-

nomisk og teknisk en ligeværdig partner til de større europæiske lan-

de. Hvis det politisk er muligt for dem at optræde som en enhed, er

det økonomisk overkommeligt at etablere en metrologisk tjeneste på et

højt niveau. Adskillige nordiske metrologer var indstillet på at søge

en nordisk løsning fremmet, men af grunde, som arbejdsgruppen ikke

kan vurdere, blev arbejdet med at undersøge mulighederne herfor ikke

videreført. Den udvikling, der har fundet sted siden da, har efter

arbejdsgruppens bedømmelse medført, at både de politiske og de tek-

niske muligheder er forpasset. Med udbygningen af Statens Provnings-

anstalt i Borås og med de retningslinier, der er afstukket i Norge og

Finland, har tre af de nordiske lande besluttet sig for og i ret stort

omfang også investeret i rent nationale løsninger, og det er næppe tæn-

keligt, at de nu vil skifte kurs. Fremtidige fordele ved et nordisk

samarbejde må søges på det uformelle plan, men kræver nok for Dan-

marks vedkommende en bedre udbygget metrologisk tjeneste end den

nuværende.

7.3.3. Den europæiske løsning.

En klar mulighed for Danmark er at etablere en metrologisk tjeneste

efter det mønster, der tegner sig hos flertallet af de vesteuropæiske

lande, og som stadigt flere lande følger. Det indebærer etableringen

af et centralt, nationalt laboratorium, tilstedeværelsen af et net af de-

centrale laboratorier, som er kompetente til og har kapaciteten til at

dække samfundets behov for kalibreringer, og en organisation, der le-

der, overvåger og koordinerer hele den metrologiske tjeneste.
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Det centrale laboratorium.

Det centrale laboratoriums opgaver er at have ansvaret for den funda-

mentale tjeneste, således som den er beskrevet i afsnit 1.2.5 og i af-

snit 5, samt at varetage de metrologiske opgaver, der vedrører landet

som helhed, såsom landets forpligtelser som medlem af meterkonventio-

nen, landets repræsentation i det internationale metrologiske arbejde

og - på nationalt plan - være rådgivende for ministeriet i helhedsan-

liggender.

Uden at gå i detaljer kan man eksemplificere etableringen af og opga-

verne for det centrale laboratorium som det er gjort i det følgende.

Det centrale laboratorium kan få rådighed over de lokaler på Den poly-

tekniske Læreanstalt, der for tiden benyttes af Laboratoriet for funda-

mental Metrologi, evt. suppleret med et par tilstødende laboratorieloka-

ler, og der skulle indgås en samarbejdsaftale om benyttelse af de fy-

siske laboratoriers værksted og evt. om kontor- og laborantassistance.

Det ville ikke medføre væsentlige kapacitetsproblemer, da Den polytek-

niske Læreanstalts fysiske laboratorier blev dimensioneret efter et stør-

re antal medarbejdere end hvad der vil være ansat i de kommende år.

(Efter den nuværende normering skal Fysisk Laboratorium I, II og III

afgive 8 videnskabelige medarbejdere og et tilsvarende antal af den tek-

niske stab. Hertil kommer reduktionen af laboratorierne for teknisk fy-

sik.)

Med denne placering opnås en række fordele. Eksisterende lokaler og

faciliteter (muligvis også personale) udnyttes. Laboratoriet vil befinde

sig i et forskningsmiljø. Der vil være let adgang til både teoretisk og

eksperimentel indsigt og formåen, såvel indenfor de grundlæggende som

de tekniske videnskaber, og samarbejde med både grundforsknings- og

teknisk-videnskabelige laboratorier vil være let at etablere. En række

administrative funktioner (regnskabsføring, lønudbetaling o.I.) kan ud-

føres af et eksisterende administrativt apparat.

Laboratoriet opbygges gennem en årrække fra et begyndelsesantal på 3

til senere 8-10 videnskabelige medarbejdere og skal selv udføre de pri-

mære kalibreringsfunktioner på områderne masse, længde, temperatur
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og elektriske enheder. På stedet findes i forvejen alt nødvendigt ud-

styr til masse- og længdemåling samt temperaturmåling inden for inter-

vallet fra -189°C til 631°. De elektriske målinger kræver en del nyt

udstyr; men som omtalt i afsnit 2.5 kræver temperaturmåling i sig selv

kompetence m.h.t. elektriske målinger, så de ekstra investeringer bli-

ver moderate.

Endvidere skal laboratoriet etablere et nært samarbejde med Akustisk

Laboratorium, Optisk Laboratorium og Afdelingen for Mekanisk Teknolo-

gi, alle liggende på Den polytekniske Læreanstalts område, samt Tele-

teknisk Forskningslaboratorium og Forsøgsstation Risø, hvor en række

øvrige primære kalibreringsfunktioner skal udføres. De omtalte labora-

torier har i forvejen stor kompetence inden for områderne akustik, ra-

diometri og ioniserende stråling, tid og frekvens, lavtemperatur samt

kraft og tryk.

Det centrale laboratorium skal have ansvaret for tilstedeværelsen og op-

bevaringen af primære normaler samt etablering af sporbarhed til en-

hedsdefinitionerne. Som nationalt laboratorium har det ikke blot plig-

ter i forbindelse med Danmarks medlemsskab af meterkonventionen.

Det har også ret til med rimelige mellemrum gratis at få sine normaler

certificeret ved BIPM, således at danske normaler får direkte sporbar-

hed.

For at sikre laboratoriets kompetence samt sikre, at denne kompetence

bliver kendt og anerkendt i udlandet, skal laboratoriet have pligt til

at deltage i de ringkalibreringer, der til stadighed finder sted med et

af de store landes anerkendte laboratorier som pilotlaboratorium. Erfa-

ringer viser, at hvis et laboratorium i nogle årmed godt resultat har

deltaget heri, vil det blive ret generelt anerkendt. Videre skal labora-

toriet naturligvis i størst muligt: omfang engagere sig i det internationa-

le metrologiske arbejde for at dygtiggøre sig selv, udnytte samarbej-

dets muligheder til at hæve den nationale kompetence og gøre dansk

metrologis formåen kendt.

Laboratoriets kalibreringsforpligtelser skal som helhed begrænses til

primære kalibreringer, dvs. certificering af autoriserede kalibrerings-
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laboratoriers normaler samt andre målinger, der kræver højeste nøjag-

tighed. I øvrigt skal kalibreringer udføres decentralt, se herom sene-

re. For at sikre, at laboratoriet på effektiv måde udfylder sin plads

i den danske metrologiske tjeneste, skal dets forpligtelser over for de

decentrale kalibreringslaboratorier specificeres i fornøden grad, herun-

der hyppigheden og omfanget af certificeringer og nationale ringkali-

breringer (til sikring af kalibreringslaboratoriernes kompetence), om-

fanget af bestanden af normaler, disses opbevaring og disseminering

osv. Ligeledes må laboratoriets forpligtelser over for industrien speci-

ficeres. Dets specielle kompetence må naturligvis stå til rådighed for

industrien; på den anden side må det ikke udføre arbejde, der natur-

ligt hører hjemme ved kalibreringslaboratorierne.

Det skal nævnes som en mulighed, der bør overvejes nøjere, at de de-

centrale kalibreringslaboratoriers medarbejdere i et nærmere fastsat

omfang skal kunne deltage i forskningsarbejdet ved det centrale labo-

ratorium og dermed få mulighed for at erhverve en indsigt, der både

er dyberegående og mere alsidig end den, som det daglige kalibrerings-

arbejde giver mulighed for.

Det centrale laboratorium skal også have som opgave at uddanne fagme-

trologer samt at give videre uddannelse inden for metrologiske emner.

(En videreuddannelse bør nok søges etableret på nordisk basis.) Med

laboratoriet geografisk placeret som en del af Den polytekniske Lærean-

stalt kan en uddannelse af fagmetrologer let få den fornødne alsidighed,

og den kan formaliseres som et licentiatstudium (2h år); ligeledes kan

videreuddannelse ske i DIEU's regi.

Kalibreringslaboratorier.

Den servicebetonede kalibreringstjeneste for landets virksomheder skal

som omtalt påhvile et net af decentrale kalibreringslaboratorier, der na-

turligvis i stort omfang kan identificeres med de nuværende autorise-

rede laboratorier. Fra overordnet hold må der sørges for balance mel-

lem investeringerne i og opgavefordelingen mellem primære og sekundæ-

re laboratorier. Samfundet har naturligvis ikke et rimeligt udbytte af

det centrale laboratorium, hvis kalibreringslaboratorierne ikke har for-

nøden kompetence, og omvendt skal det centrale laboratorium betjene
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kalibreringslaboratorierne både kompetent og effektivt, hvis systemet

skal fungere.

Da det er en almen erfaring, at man selv skal kunne noget mere end

det, man har brug for i det daglige arbejde, er det af betydning at

give kalibreringslaboratorierne mulighed for at erhverve en noget stør-

re kompetence end den, som kalibreringsbehovet og kundeunderlaget

betinger. Det kan - som ovenfor nævnt - ske ved, at medarbejderne

med mellemrum får lejlighed til at deltage i forskningsarbejdet ved det

centrale laboratorium. Man kan også overveje at placere veldefinerede

og afgrænsede forskningsprojekter med passende emner og af passende

omfang ved kalibreringslaboratorierne.

løvrigt anses det ikke for nødvendigt at gå dybere ind på kalibrerings-

laboratoriernes virke, da laboratorierne i stort omfang allerede findes

og der ikke forudses nogen væsentlig ændring i deres funktioner.

Organisation.

Ansvaret for hele den metrologiske tjeneste må placeres et bestemt sted

i Industriministeriet, og herfra må en række opgaver og ansvarsområde

uddelegeres.

Det centrale laboratorium må være et statslaboratorium og som sådant

sortere direkte under ministeriet. Da det så vidt gørligt skal rumme

landets højeste sagkundskab, må vurderingen af dets kompetence ske

internationalt, og som tidligere omtalt gøres det i kalibreringsmæssig

henseende mest effektivt ved at pålægge det at deltage i internationale

ringkalibreringer. Forskningsmæssigt måles kompetencen ved laborato-

riets publikationer.

I tilknytning til det centrale laboratorium må der være en autorisations-

instans for autoriserede laboratorier. I erkendelse af, at der er væ-

sentlig forskel på teknisk prøvning og metrologi - selv om teknisk prøv-

ning naturligvis indebærer metrologiske funktioner - vil det være na-

turligt at følge det svenske mønster, hvor der parallelt med "provcen-

trum" er etableret et "mätcentrum". Man skulle da i Danmark etablere

"Statens Metrologinævn" parallelt med "Statens tekniske Prøvenævn",
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og de to nævn skulle i nært samarbejde forvalte henholdsvis metrologi-

autorisationer og prøvningsautorisationer.

Ved siden af det metrologiske "hierarki" vil det være hensigtsmæssigt

at have et "metrologiudvalg" på samme måde som man f.eks. i Sverige

har "Rådet för frågor om allmän Metrologi" og i Finland "Delegationen

för Metrologi". Dets opgave skulle på tilsvarende måde være rådgiven-

de for ministerium, metrologinævn og centrallaboratorium, og endvidere

måtte det have udtaleret overfor ministeriet. Det skulle bestå af v i -

denskabsmænd, der er erfarne i metrologiske problemer, men ikke di-

rekte ansat ved det centrale laboratorium, samt repræsentanter for in-

stitutioner og virksomheder, der betjener sig af metrologi på et højt

plan, og for hvilke en effektiv og kompetent metrologisk tjeneste er af

betydning.

I ovenstående eksemplificering af "En europæisk løsning" er der uafkla-

rede punkter. Det må ikke tolkes på den måde, at der er metrologiske

hensyn, som den skitserede løsning ikke kan tilgodese; men arbejds-

gruppen finder, at en større detaljeringsgrad end ovenstående hører

hjemme på et senere tidspunkt af udvalgsarbejdet.

7.3.4. Den tredie løsning.

Arbejdsgruppen anser det ikke for realistisk at diskutere en metrolo-

gisk tjeneste, der er centraliseret i højere grad end beskrevet i afsnit

7.3.3. Derimod har gruppen diskuteret en total decentralisering, så-

ledes at en række autoriserede laboratorier spredt over landet fik på-

lagt ikke alene at udføre den servicebetonede kalibreringsvirksomhed

over for kunderne, men også - hver inden for sit område - at skulle

tilgodese samfundets krav m.h.t. metrologisk tjeneste, såsom etablering

af sporbarhed, opretholdelse af bestand af normaler, forskningsvirksom-

hed, deltagelse i internationalt arbejde, konsultativ virksomhed og i

nogen grad uddannelsesvirksomhed.

Da en sådan organisationsform ikke, så vidt det er arbejdsgruppen be-

kendt, findes i noget land, kan man ikke skitsere organisationen på

basis af erfaringer.
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Men på den anden side har vi i Danmark i Statens Tekniske Prøvenævn

et organ, som allerede har etableret mange af de styringselementer,

som en decentral metrologiorganisation vil kræve.

I den tredie løsning vil der eksistere et antal kalibreringslaboratorier,

som i stort omfang kan identificeres med de (autoriserede) laboratorier,

som i dag udfører kalibreringsarbejde. Der må foretages et valg mel-

lem disse laboratorier i de tilfælde, hvor flere er autoriseret for kali-

brering af samme størrelse, idet kun ét af dem kan være primært labo-

ratorium. Sådanne valg må bl.a. af hensyn til de internationale for-

bindelser gælde for en rimelig lang periode. De laboratorier, der ud-

peges til primærlaboratorier, må om nødvendigt udbygges laboratorie-

mæssigt og personalemæssigt, så de tilfredsstiller kravene til et pri-

mært laboratorium. Tillige må der træffes de nødvendige foranstalt-

ninger t i l , at de kan få status af nationale laboratorier, således at de

kan udnytte Danmarks medlemskab af meterkonventionen til at få ud-

ført gratis certificeringer af normaler ved BIPM. Det vides ikke, hvor-

ledes dette formelt kan gøres for selvejende institutioners vedkommende,

men en løsning på dette problem må forventeligt kunne findes.

Det enkelte primære laboratorium er ansvarligt for opretholdelse af lan-

dets sporbarhed på sin/sine enheder. I den udstrækning de enkelte

laboratorier har brug for sporbarhed på andre end egne enheder, må

der naturligvis finde et samarbejde sted - men dette fungerer allerede

i dag.

For at tilgodese alle samfundets behov, som de er beskrevet tidligere,

må der etableres et centralt organ - her for nemheds skyld kaldet et

metrologiråd. Dette råd må placeres under Industriministeriet, formo-

dentlig i nær tilknytning til Statens Tekniske Prøvenævn. Rådet skal

bestå af personer med stor indsigt i metrologispørgsmål, og det skal

udpege de laboratorier, som er primære laboratorier for de enkelte en-

heder. Endvidere skal rådet være det organ, der er ansvarligt for

opfyldelse af landets forpligtelse i henhold til meterkonventionen, og

det skal udpege danske repræsentanter til internationale forsamlinger.
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Rådet skal have økonomiske midler til at betale de enkelte primære la-

boratorier for de omkostninger, der følger af arbejdet med at oprethol-

de og forvalte den nationale sporbarhed. Endvidere skal rådet have

mulighed for at placere forsknings- og udviklingsprojekter, dels hos

de primære laboratorier og dels på universiteter og læreanstalter.

Uddannelse af nye metrologer må fortsat primært ske på de højere ud-

dannelsesinstitutioner. Men det vil herudover være af stor værdi, at

der indlægges længere ophold for metrologistuderende på de primære

laboratorier, idet det fra mange sider erkendes, at det er meget frugt-

bart med et nært samspil mellem den metrologiske forskning/uddannelse

og det praktiske daglige arbejde med kalibreringsopgaver.

Der er naturligvis uløste problemer i en organisation af denne art, men

de er næppe uovervindelige. En stor del af de elementer, som en de-

central metrologiorganisation vil bestå af, findes allerede. Der er der-

for grund til at formode, at en sådan organisation vil kunne starte op

på relativt kort t id.

7.3.5. Diskussion af de skitserede løsninger.

Der er i arbejdsgruppen enighed om, at de to skitserede løsninger -

den "europæiske" og den "tredie" - i det væsentlige er lige udgiftkræ-

vende. Rent skønsmæssigt vil begge kræve årlige bevillinger - udover

de nuværende - på ca. 10 mandår med tilhørende driftsbevillinger.

Etableringsbevillingerne vil i sammenligning hermed være små, da der

i det væsentlige udnyttes eksisterende faciliteter. Ved overvejelser

over mulighederne for at få delvis dækning for de forøgede udgifter

gennem kalibreringsafgifter må det tages i betragtning, at det ikke for

industrien må blive dyrere at få kalibreret i Danmark end i udlandet.

Til gunst for den europæiske løsning er fremført, at mønstret er kendt

og gennemprøvet, således at man kan bygge på en lang række erfarin-

ger i andre lande og være sikker på, at løsningen fungerer. Videre er

fremført, at en løsning, der følger den organisationsform, som flertal-

let af de vesteuropæiske lande har indført, må være egnet til at vække
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tillid i udlandet. Endelig er fremført fordelene - m.h.t. at udnytte
hinandens viden og bruge hinandens apparatur samt uddannelsesmæs-
sigt - ved, at flere områder er samlet ét sted og tillige geografisk pla-
ceret ved et teknisk-naturvidenskabeligt forsknings- og uddannelses-
center.

Imod den europæiske løsning er fremført, at et statslaboratorium næppe
vil udvise den fornødne grad af service over for kalibreringslaborato-
rierne, idet det som statsinstitution savner konkurrence og desuden
vil være for bundet af en række af statens meget stive regler i admi-
nistrative, bevillingsmæssige og personalepolitiske henseender.

Til gunst for den tredie løsning er anført, at den vil kunne gennemfø-
res noget hurtigere end den europæiske, og at det vil være en fordel,
at primærkalibreringer og servicekalibreringer udføres samme sted.

Imod den tredie løsning er anført, at den ikke ses at dække en række
væsentlige behov. Den viderefører den nuværende grundlæggende man-
gel, at primærkalibreringer er henlagt til institutioner, hvis hovedfor-
mål er af anden art. Den etablerer ikke et permanent metrologisk
forskningsmiljø af fornøden kvalitet og kan derfor vanskeligt give det
ønskede samspil med inden- og udenlandske forskningslaboratorier eller
sikre et kompetent metrologisk personale til deltagelse i det overordne-
de internationale samarbejde. Endelig er anført, at en central, uvildig
og kompetent metrologisk instans savnes, samt at det synes vanskeligt
at tilgodese kravene til en effektiv uddannelse. Alt dette er nok bag-
grunden for, at løsninger af lignende art som den tredie løsning er
blevet forkastet til fordel for en europæisk løsning i de lande, der i de
senere år har diskuteret organisationsformer for den fremtidige metro-
logiske tjeneste, og hvor de forskellige løsningsmuligheder har været
overvejet.

8. Resumé og konklusion.

Arbejdsgruppen anser det for objektivt konstaterbart, at Danmark
m.h.t. fundamental metrologi ligger meget lavt blandt de vesteuropæi-
ske lande, og at Danmarks internationale metrologiske omdømme derfor
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er dårligt. Arbejdsgruppen anser det videre for overvejende sandsyn-

ligt, at Danmark af den grund mister industriordrer, og der er derfor

enighed i arbejdsgruppen om, at landets fundamentale metrologi bør

styrkes væsentligt. Der er videre enighed om, at en sådan styrkelse

kun kan gennemføres gennem en udvidelse af de økonomiske rammer,

og at udvidelsen må tillade etablering af en fundamental metrologi af et

nærmere beskrevet omfang. En "halv løsning" må frarådes, da de in-

vesterede midler ved en sådan ikke vil give et rimeligt resultat.

Det er arbejdsgruppens skøn, at etableringen af en fungerende metrolo-

gisk tjeneste vil kræve bevillinger udover de nuværende til dækning af

ca. 10 mandår/år med tilhørende driftsbevillinger, hvortil kommer nogle

i forhold hertil små engangsbevillinger. Det må være en politisk afgø-

relse, om man vil bruge dette beløb på at give Danmark en troværdig

fundamental metrologi, eller om man vil foretrække at overlade den fun-

damentale metrologi til udlandet og lade danske kalibreringer baseres

på certifikater, der købes ved udenlandske laboratorier, med de risici,

som dette indebærer. Det må tilføjes, at der, så vidt arbejdsgruppen

ved, ikke findes industrialiserede lande, der har valgt en sådan løs-

ning.

Hvis man fra politisk side vælger at følge arbejdsgruppens indstilling

om etablering af en troværdig dansk fundamental metrologi, har ar-

bejdsgruppen peget på to løsninger, der skønnes at være i det væsent-

lige lige dyre, og som hver har sine fortalere i gruppen. Forudsæt-

ningerne for forslagene og tillige for bedømmelsen af dem er givet i

afsnittene 1 - 6 . Forslagene er skitseret og diskuteret i afsnittene

7.3.3, 7.3.4 og 7.3.5; men de er ikke udarbejdet i detaljer. En detail-

udarbejdning vil efter et meget løst skøn kræve et par måneder.
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Bilag

til redegørelse for grundlaget og behovet

for fundamental metrologi i Danmark.

Uddrag af tale holdt af professor German (vicepræsident for PTB).

Uddraget er taget fr PTB-Mitteilungen 88 2/78.

Es war daher naheliegend, dass im Rahmen des Western European Me-

trology Club (WEMC), eines inoffoziellen Zusammenschlusses der Leiter

der metrologischen Staatsinstitute in Westeuropa, auch das Thema "Ka-

librierdienst" behandelt wurde. Neben einem Informationsaustausch

ging es vor allem darum, diejenigen Voraussetzungen zu schaffen, dass

Zertifikate des Kalibrierdienstes des einen Staates auch in den Nachbar-

staaten anerkannt werden. Das ist allein aus wirtschaftlichen Gründen

notwendig. Als wesentlich haben sich hierbei drei Aspekte herausge-

stellt:

1. Verlass auf einen nationalen Kalibrierdienst wird nur dann sein,

wenn er auf der Tätigkeit des nationalen metrologischen Staatsin-

stitutes aufbaut, dieses also voll hinter ihm steht.

2. Die Struktur eines Kalibrierdienstes muss gewisse Forderungen

erfüllen;

Forderungen an die Normale und Messmittel

Forderungen an die Massräume

Forderungen an die Fachkunde des Personals.

Die diesbezügliche oberste Kontrolle muss beim metrologischen

Staatsinstitut liegen.

3. Das Vertrauen muss erst durch geeignete Vergleichsmessungen

zwischen den Kalibrierstellen verschiedener Staaten unter der

Aufsicht der metrologischen Staatsinstitute erworben werden. Ge-

legentliche weitere Ringmessungen müssen dies immer wieder be-

stätigen. Wie notwendig dies ist, haben die ersten, im Jahre 1976

ausgeführten Ringmessungen bestätigt. Selbst eine gut renomier-

te Firma mit anerkannter Qualität ihrer Produkte ist keine Garan-

tie für richtiges Messen ohne systematischen Fehler.

Wenden wir uns nun dem Kalibrierdienst selbst zu. Sein Ziel ist es,
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auf nationale Ebene einen schnell und wirtschaftlich arbeitenden Mess-

dienst zu organisieren, der es interessierten Institutionen gestattet,

ihre Normale und Normalmesseinrichtungen an die entsprechenden Ge-

räte der PTB anzuschliessen





I l l Bilag 3

SEKRETARIATET
Den 24. februar 1981

Udvalget for revision af lovgivningen på det måletekniske og ju -
sterpligtige område besluttede på sit andet møde at nedsætte en ar-
bejdsgruppe, der skulle undersøge spørgsmålet om prøvningspligt/ju-
stering/offentlig kontrol med følgende kommissorium:

"Arbejdsgruppen skal fremkomme med generelle forslag om, efter
hvilke synspunkter spørgsmålet om offentlig kontrol med måleinstrumen-
ter bør afgøres.

Arbejdsgruppen skal vurdere, hvorvidt der på de områder, der i
dag er underkastet justerpligt, de i ministeriets notat af 10. juni 1980,
bilag C, nævnte områder, samt områder, hvor der i dag allerede an-
vendes måleinstrumenter i den daglige husholdning, bør foretages kon-
trol af måleinstrumenter."

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:
1. Kontorchef Per Lund Thoft (formand)

Industriministeriet

2. Akademiingeniør Poul Hjort Hansen
Energistyrelsen

3. Fuldmægtig Hanne Lygum

Ministeriet for offentlige arbejder

4. Justerdirektør E. Repstorff Holtveg
Justervæsenet

5. Civilingeniør Gurli Rastrup Andersen
Forbrugerrådet

6. Laboratorieleder, civilingeniør Claus Brenøe
Statens Husholdningsråd

7. Direktør Leif Nørgård

Dansk Standardiseringsråd
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8. Laboratoriechef Gustav Rothe (DOD)

Irma A/S

9. Civilingeniør Jens Nørgaard
Industrirådet

10. Civilingeniør H.H. Bernth
Statens Tekniske Prøvenævn

Som sekretærer for arbejdsgruppen har følgende været ud-
peget:

fuldmægtig Annette Bjåland Andersen,

fuldmægtig Frank Bjerg Mortensen, industriministeriet og
afdelingsingeniør Hilmer Hansen, justervæsenet.

Arbejdsgruppen har holdt møde den 10. oktober og 24. november
1980 samt 12. januar 1981.

1. Området legal metrologi.

Arbejdsgruppen har fortrinsvis beskæftiget sig med området legal
metrologi. Den "legale metrologi" er den del af det måletekniske områ-
de, hvor der til måling af visse fysiske størrelser til nærmere angivne
formål er givet offentlige forskrifter for målingernes udførelse og for de
hertil anvendte måleinstrumenters indretning og målenøjagtighed i den
hensigt at give en offentlig garanti for målingerne.

Det "justerpligtige område" er karakteriseret ved, at måleinstru-
menterne og i visse tilfælde også resultatet af de udførte målinger er
underkastet en løbende offentlig kontrol af den kompetente måletekniske
tjeneste (justervæsenet).

Ved et "måleinstrument" forstås ifølge OIML et teknisk udstyr, som
anvendes ved udførelse af målinger, og som kan være enten

1) materialiserede måleudstyr (passive måleinstrumenter) eller
2) måleinstrumenter (aktive).

Et materialiseret måleudstyr er et måleinstrument, som permanent
under brugen reproducerer én eller flere kendte værdier af en given
fysisk størrelse. Eksempler: Lodder, længdemål, elektriske modstande.



113

Et måleinstrument (aktivt) er et instrument, som transformerer

den målte fysiske størrelse eller en deraf afledt størrelse til en indika-

tion eller tilsvarende information. Eksempler: Vægte, ure, termome-

tre, vandmålere.

Ved et "justeret måleinstrument" forstås et måleinstrument, som er

undersøgt og godkendt af den kompetente måletekniske myndighed (Ju-

stervæsenet). For den pågældende instrumenttype har myndigheden ud-

stedt en typegodkendelsesattest, og det enkelte instrument er mærket

med systembetegnelse (godkendelsesmærket) og stemplet med justermær-

ket, justernummer og årstal.

Ved et "kalibreret måleinstrument" forstås et måleinstrument, for

hvilket der er fastlagt en sammenhæng - i form af en kalibreringstabel

eller lignende. - mellem instrumentets visning og den tilsvarende "san-

de værdi". Dette kan udføres i praksis ved at sammenligne instrumen-

tets visning med visningen af et "bedre" kalibreret udstyr, idet der

på grundlag af fremgangsmåden ved sammenligningen og af den unøjag-

tighed, hvormed det "bedre" udstyrs visning er kendt, angives en til

kalibrering hørende usikkerhed.

2. Betydningen af at fastsætte legale metrologi krav.

Krav til måleinstrumenters pålidelighed og de udførte målingers

nøjagtighed fastsættes af hensyn til erhvervslivet, forbrugeren og sam-

fundet i øvrigt.

For erhvervslivet betyder pålidelige måleinstrumenter og målinger

en lettelse for handelen, bl.a. fordi klager og utilfredshed afværges,

hvor mængden af eller egenskaberne hos de varer, der forhandles, kan

bestemmes sikkert og nøjagtigt.

Forbrugerens interesse er fortrinsvis at opnå sikkerhed for, at

man får den mængde og kvalitet, der er betalt for.

Blandt de yderligere områder, hvor det kan være af betydning at

fastsætte lignende krav til måleinstrumenter og målinger, kan f.eks.

nævnes måling af sundhedsfarlige stoffer og støj samt medicinske må-

linger af f.eks. legemstemperatur og blodtryk.

Endelig skal nævnes de samfundsøkonomiske interesser, der er

forbundet med nøjagtighed af de målinger, der ligger til grund for af-

regning af skatter og afgifter.
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3. Baggrunden for revision af den nuværende lovgivning.

Den nugældende lov om mål og vægt stammer fra 1950 og bygger

i ret vidt omfang på loven fra 1907. Forarbejderne til den sidstnævnte

lov strakte sig over meget lang tid og begyndte i realiteten ret kort

tid efter, at Danmark i 1875 havde tiltrådt meterkonventionen.

Der er indenfor det måletekniske område sket en betydelig tekno-

logisk udvikling i det forløbne århundrede. Således er dels målinger-

nes antal udvidet væsentligt, dels har kravene til nøjagtigere målinger

været stadigt stigende. Dette har nødvendiggjort såvel kvantitative

som kvalitative krav til laboratoriefaciliteter både i industriens egne la-

boratorier og i servicelaboratorier i øvrigt.

For erhvervslivet og især for industrien har denne udvikling,

hvorunder der er sket en overgang til masseproduktion, indførelse af

standardstørrelser og fremkomst af nye områder, hvor målinger er ak-

tuelle (energi, kemi o.s.v.) øget industriens behov for nøjagtigere må-

linger med snævrere tolerancer, og området har således en væsentlig

erhvervsmæssig betydning.

Endvidere har de forbrugerbeskyttende elementer, som indgår i

lovregler om mål og vægt, påkaldt sig en væsentlig større interesse i

de sidste årtier. Dette gælder ikke alene inden for de områder, der

hidtil har været omfattet af justerpligten, d.v.s. længde, volumen og

masse, men også, og ikke mindst, inden for nye områder som f.eks.

energi- og miljøområdet.

Også Danmarks indmeldelse i EF har givet visse forpligtelser med

hensyn til regler om krav til målingers kvalitet. En række direktiver

er implementerede, og andre er under udarbejdelse. EF-forpligtelserne

var i øvrigt årsagen til den i 1976 foretagne delvise revision af loven,

hvor enhederne fra det såkaldte internationale enhedssystem (SI) blev

indført her i landet ved en ændringslov af 12. maj 1976. Denne delvi-

se revision af loven har imidlertid langt fra været tilstrækkelig, speci-

elt i relation til vore EF-forpligtelser, og der er derfor behov for at

få gennemført en tidssvarende lovgivning om krav til målingers kvali-

tet.



115

4. Indholdet af den nugældende lovgivning.

Den nugældende lov om mål og vægt fastsætter, at der skal an-

vendes justerede reskaber ved salg af varer og levering af tjeneste- og

transportydelser her i landet og ved skatters og afgifters og andre for-

pligtelsers berigtigelse, hvor betaling erlægges på grundlag af en mas-

se- eller længde- eller volumenbestemmelse.

Det kan administrativt bestemmes, at visse måleinstrumenter kan

undtages fra pligten til justering. Det drejer sig specielt om instru-

menter, som ikke egner sig for justering, og hvor målingen eller vej-

ningen kontrolleres på anden måde, samt i de tilfælde, hvor der er

fastsat særlige kontrolbestemmelser, eller i de tilfælde hvor det skøn-

nes, at justering vil være uden praktisk betydning.

Gas- og vandmålere er undtaget fra justering. Disse målere ejes

normalt af de enkelte kommuner og prøves ved disses foranstaltning.

I øvrigt kan nævnes, at taxametre er undtaget fra justerpligt. Ministe-

riet for offentlige arbejder har hjemmel i hyrelovgivningen til at fast-

sætte regler om taxametre. Hjemmelen er blevet anvendt til implemen-

tering af EF-direktiv 77/95/EØF om taxametre.

Den nugældende lov forudsætter eksistensen af justervæsenet i

forbindelse med godkendelser og justeringer samt tekniske eftersyn af

justerpligtige måleinstrumenter, herunder politiets medvirken ved dis-

ses eftersyn.

Med hjemmel i loven er der udstedt dels et justerreglement og dels

et EØF-justerreglement, der fastlægger detaljerede bestemmelser for ju-

stervæsenets funktion, herunder definition af begreberne justering,

EØF-justering, typegodkendelse, godkendelse til justering, prøvning,

tolerancer og vilkårene for anvendelse af disse begreber.

Med hjemmel i markedsføringsloven er der udstedt en bekendtgø-

relse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer, der på

frivillig basis fastlægger regler om deklaration af visse færdigpaknin-

gers nettoindhold, toleranceforskrifter herfor samt kontrollen med dis-

ses overholdelse.

Reglerne tillader, at pakninger påføres et særligt e-mærke, så-

fremt de opfylder nærmere i bekendtgørelsen angivne forskrifter samt

underkastes måleteknisk kontrol.
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Hovedindholdet af forskrifterne er, at pakningernes faktisk på-

fyldte nettoindhold i gennemsnit ikke må være mindre end det deklare-

rede. Dette krav er kombineret med tolerancer for afvigelser fra det

angivne indhold i den enkelte pakning.

Overholdelsen af disse forskrifter kontrolleres først og fremmest

af påfyldningsvirksomheden eller importøren. Til kontrollens gennem-

førelse skal anvendes justerede instrumenter. Den pågældende skal

opbevare dokumentation for kontrollens udfald.

Denne interne kontrol suppleres af en stikprøvemaessig kontrol fo-

retaget af justervæsenet eller andre af industriministeriet bemyndigede

kontrolmyndigheder.

De enkelte virksomheder skal give oplysning om tilrettelæggelsen

af deres interne kontrol til kontrolmyndighederne, der på baggrund

heraf vil kunne vejlede virksomhederne samt i øvrigt træffe afgørelse

om den stikprøvemæssige kontrols omfang.

Det er som nævnt frivilligt for de enkelte virksomheder, om de vil

benytte sig af ordningen. Ved at anvende ordningen opnås fr i cirku-

lationsret for de pågældende \/arer i fællesmarkedet i relation til eventu-

elle nationale regler om nettoindhold.

5. Forskrifter på andre områder.

For at give arbejdsgruppen det fornødne overblik over, hvorledes

den offentlige kontrol samt den nærmere udformning af denne er orga-

niseret på området blev det besluttet på arbejdsgruppens 1. møde at

fremsende en skrivelse til arbejdsministeriet, boligministeriet, energimi-

nisteriet, fiskeriministeriet, forsvarsministeriet, indenrigsministeriet,

justitsministeriet, landbrugsministeriet, miljøministeriet, ministeriet for

offentlige arbejder, departementet for told- og forbrugsafgifter, under-

visningsministeriet samt baconkontrollen med henblik på at få oplysning

om, på hvilke områder der inden for ministeriernes ressort, herunder

deres styrelser, anvendes specielle måleinstrumenter og i hvilket om-

fang, der er fastsat krav til måleinstrumenternes tolerancegrænser,

samt hvorledes den måletekniske kontrol eller lignende er organiseret.

Desuden anmodede man om at få oplyst, hvorledes en eventuel kontrol

er finansieret, herunder om det er brugerne eller det offentlige, der

afholder de med kontrollen forbundne udgifter.
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Samtidig er de respektive ministerier samt bacon kontrol len blevet
forespurgt, om man inden for deres område finder behov for i en kom-
mende lov om mål og vægt at have hjemmel til at kunne fastsætte for-
skrifter om måleinstrumenter, herunder for at opfylde EF-forpligtelser-
ne på området. Det er arbejdsgruppen bekendt, at visse ministerier
på grund af manglende hjemmel i de under deres ressort henhørende
lovgivninger ikke har kunnet implementere forskellige direktiver på det
måletekniske område.

De indkomne svar har vist, at der inden for alle styrelser og in-
stitutioner under de forskellige ministerier anvendes specielle målein-
strumenter.

Grundlaget for deres anvendelse adskiller sig imidlertid noget fra
hinanden. I en række tilfælde er der ikke givet nogen forskrifter for
måleinstrumenter. Som eksempel herpå kan anføres, at indenrigsmini-
steriet har oplyst, at sessionen, som et normalt led i bedømmelsen af
de værnepligtige, foruden apparater til måling af de værnepligtiges
højde og vægt gør brug af mere specielle måleinstrumenter såsom audio-
meter, synsstyrkemåler, lensometer og blodtryksmåler, uden at der er
fastsat særlige forskrifter for disse måleinstrumenter.

I andre tilfælde er der givet forskrifter om tolerancer for de an-
vendte måleinstrumenter, uden at der føres speciel kontrol med over-
holdelsen heraf. Som eksempel herpå kan nævnes, at der i landbrugs-
ministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 25. august 1976 om mejerier m.m.
er fastsat bestemmelser om tolerancer for de termometre, der anvendes
i frost- og kølerum, uden nogen tilsvarende bestemmelser om måletek-
nisk kontrol med reglernes overholdelse. Det kan desuden nævnes, at
statskontrollen med den kemiske sammensætning af mejeriprodukter m.m.
anvender måleinstrumenter, for hvilke der er fastsat tolerancegrænser,
uden at der finder en egentlig offentlig kontrol sted af deres overhol-
delse, idet eventuel kalibrering af instrumenterne foretages af leveran-
dørerne eller instituttet selv.

Endelig kan det nævnes, at der i flere tilfælde er foreskrevet så-
vel regler om tolerancegrænser som regler om kontrol med disses over-
holdelse. I nogle tilfælde anvendes instrumenter, der er justerede af
justervæsenet i henhold til loven om mål og vægt. Således er de vægte
m.v., som toldvæsenet anvender ved toldberigtigelser omfattet af den
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gældende justeringspligt. På landbrugsministeriets område har matri-

keldirektoratet oplyst, at der af landinspektørerne anvendes længdemål,

der er justerede af justervæsenet.

I andre tilfælde er det foreskrevet, at målinger eller kalibreringer

skal foretages af autoriserede laboratorier. Hvor det for eksempel af

arbejdstilsynet påbydes en virksomhed at gennemføre målinger af støj

og luftforurening m.v., kræves det, at de udføres af autoriserede la-

boratorier.

Hospitalers røntgenanlæg skal efterses mindst en gang årligt af

dertil af sundhedsstyrelsen autoriserede røntgenfirmaer.

Kontrolordningerne er overvejende finansieret af det offentlige,

men eksempler på at det er brugerne, der bekoster kontrolordninger,

eksisterer også.

Som allerede nævnt forespurgtes ministerierne, om der var behov

for i en kommende lov om mål og vægt at have hjemmel til at kunne

fastsætte forskrifter om måleinstrumenter.

I den altovervejende del af svarene fandtes intet sådant behov.

Det er på baggrund heraf usikkert, i hvilket omfang en kommende

rammelovgivning vil blive anvendt uden for industriministeriets område.

Uagtet dette finder udvalget, at loven bør udformes således, at den

også kan anvendes på andre områder.

6. Lovgivningen i andre lande.

I det følgende er givet en kort redegørelse for lovgivningen på

det måletekniske område i Tyskland, England, Holland, Sverige og

Norge. Baggrunden for at lovgivningen i netop disse lande er medta-

get er bl.a., at alle disse lande fornylig har revideret deres lovgivning

på området eller er i færd dermed. Endvidere at Tyskland, Holland og

England i denne forbindelse må formodes at have taget nødvendigt hen-

syn til EF-forpligtelser, medens Sverige og Norge specielt er medtaget

som følge af de sammenlignelige nordiske forhold på området.

Forbundsrepublikken Tyskland.

Legal metrologi i forbundsrepublikken Tyskland omfatter store om-

råder af samfundsregulerede forhold inden for vareomsætning, miljø,
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sundhed, sikkerhed, transport og offentlig virksomhed. Den er fast-

lagt ved to meget detaljerede, centrale forbundslove: enhedsloven og

justerloven, begge fra 1969 med senere ændringer. Ved lovene bemyn-

diges forbundsøkonomiministeren til med forudsat tilslutning fra for-

bundsrådet at udgive fornødne videre forordninger. Blandt sådanne

kan nævnes gennemførelsesforordningerne for lovene, forordninger for

justerpligt for måleinstrumenter, for undtagelse fra justerpligt, for

pligter for brugere af måleinstrumenter, for justerteknik (generelle og

specielle forskrifter), for justeringsgyldighedstid, for takster, for fær-

digpakninger, for offentlige vejere o.s.v.

Efter enhedsloven er det pålagt Physikalisch-Technische Bundes-

anstalt (PTB) at etablere og vedligeholde nationale normaler for enhe-

der, som kan materialiseres, og fremgangsmåder for ikke materialiser-

bare enheder, samt i øvrigt at udføre grundlæggende fundamental me-

trologi med deltagelse i internationalt arbejde herom.

Efter justerloven skal PTB også forestå den forbundsmæssige le-

delse af øvrige udøvelse af den legale metrologi i Tyskland. PTB fore-

står således alle typegodkendelser af justerpligtige måleinstrumenter,

medens den praktiske justering udføres af de enkelte "Länder"s juster-

væsener. For visse måleinstrumentkategorier: vand-, gas-, varme- og

elektricitetsmålere findes en speciel ordning, idet disse instrumenter

ikke justeres, men "beglaubiges" af særligt autoriserede prøvelaborato-

rier, som kan tilhøre instrumentproducenter, forsyningsselskaber eller

serviceforetagender.

Udover ovennævnte forskrifter for legal metrologi findes yderlige-

re detailforskrifter udarbejdet af PTB i samarbejde med de regionale ju-

stervæsenet, og endelig har disse udførlige, egne forskrifter.

Endeligt kan anføres, at de af EF opstillede direktiver for juster-

pligtige måleinstrumenter er indarbejdet i de modsvarende tyske juster-

tekniske bestemmelser for de enkelte instrumentkategorier, således at

disse kun har dobbelte afsnit, hvor de nationale og EF-bestemmelserne

ikke endnu er fælles.

England.

I England trådte den nugældende lov om mål og vægt i kraft i

1963. Lovens primære sigte er en effektiv beskyttelse af forbrugerne

imod undervægt i handel og vandel. Den sammenfatter traditionelle
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forskrifter for justering og kontrol af måleinstrumenter med detaljerede
regler for varesalg. Sidstnævnte svarer nærmest til en kombination af
vor nugældende mærkningslov og markedsføringslov.

Denne lov begrænser det offentliges kontrol til vægt, længde, are-
al og volumen i handelsleddet. Som tidligere europæisk lovgivning på
området beskæftiger den sig ikke med målinger vedr. personlig sikker-
hed og sundhed, energi, kraft eller kvalitative egenskaber.

Den centrale, regeludstedende justermyndighed er "National
Weights and Measures Laboratory, Department of Trade, i London, hvis
primære opgaver er sikring af legale målingers sporbarhed, typegodken-
delse af justerpligtige måleinstrumenter og varetagelse af internationale-
relationer. Den daglige justervirksomhed i industri og erhvervsliv ud-
øves derimod decentralt af de respektive kommunale myndigheder (coun-
ties).

I 1979 suppleredes loven med et dekret om offentlig kvantumskon-
trol med færdigpakkede \/arer. Reglerne herfor følger stort set det
gældende EØF-direktiv for e-mærkede varer.

Hvad angår måleteknisk kontrol og typegodkendelse af henholdsvis
el- og gasmålere er disse funktioner henlagt til The National Electricity
Board og The National Gas Board.

Holland.
Ved en revision af den hollandske lov om metrologi i 1962 blev

dens anvendelsesområde udvidet til at omfatte alle fysiske enheder, og
dermed åbnedes for muligheden for at påbyde justering af alle kategori-
er af måleinstrumenter, som var tjenlige hertil.

Bestemmelser om måleinstrumenter kan indgå i love henhørende un-
der andre ministerier end økonomiministeriet, som er ansvarlig for me-
trologiloven. Sådanne lovbestemmelser kan fastlægge krav om justering
og betingelser for justerpligtig anvendelse i afgrænsede områder. Uan-
set hvilken lov, der anvendes, er det forudsat, at alle måleinstrumen-
ter, som anvendes i områderne sundhed, miljø og sikkerhed, kun kan
justeres af justervæsenet, ligesom det er tilfældet for måleinstrumenter
anvendt i handelsområdet.
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Hvor offentlige myndigheder i Holland anvender måleinstrumenter

for kontrol af overholdelse af lovbestemmelser, som indeholder målelige

grænser, er det ved beslutning fra de ansvarlige ministerier fastlagt,

at der udelukkende må anvendes måleinstrumenter justeret eller kalibre-

ret af justervæsenet.

Med lovrevisionen af 1962 blev samtidig truffet beslutning om op-

bygning af et stort centrallaboratorium for den metrologiske tjeneste -

Dienst van het Ijkwesen.

Dette laboratorium - Van Swinden Laboratorium - fik som hovedop-

gaver: - at etablere og opretholde en række grundnormaler, - at gen-

nemføre typegodkendelser af instrumenter, som skal justeres, - at ud-

føre rekvirerede kalibreringer, - og at rådgive vedrørende metrologi.

De justertekniske opgaver - udover typegodkendelserne - udføres

af justervæsenets fem regionalkontorer. Flere af disse har egne velud-

styrede speciallaboratorier, og regionerne benytter desuden også visse

private laboratorier, idet prøvninger her så overvåges af justervæse-

nets personale.

Justervæsenet har en overordnet rolle i den hollandske kalibre-

ringsorganisation NKO, idet det udsteder NKO-autorisationer til kalibre-

ringslaboratorier. Disse NKO-autorisationer modsvarer de danske af

Statens Tekniske Prøvenævn udstedte kalibreringsautorisationer.

Norge.

Den norske justerlov omfatter instrumenter til måling af længde,

overflade, volumen, masse, elektricitet, temperatur, densitet (masse-

fylde) m.v.

Som eksempler på instrumenter, der er undtaget fra justerings-

pligten, kan nævnes taxametre, vandmålere, elmålere samt gasmålere.

For tiden overvejes dog undtagelsen af gasmålerne. Som betingelse for

fritagelsen af elmålere er opstillet krav om, at elselskaberne og deres

laboratoriers kontrol skal foregå med justerede normaler.

Ved en revision i 1977 vedrørende enheder og normaler blev loven

udvidet til at omfatte alle fysiske enheder. Justervæsenets gamle lov-

fæstede forpligtelse til at etablere og vedligeholde de nationale norma-

ler samt at deltage i det relevante internationale samarbejde blev lige-

ledes udvidet.
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Den norske lov er for tiden under revision. Revisionen tager

sigte på at etablere en national kalibreringstjeneste under justervæse-

nets ledelse. Dette skal ske gennem en autorisationsordning ved en

frivillig koordinering af de norske kalibreringsressourcer samt en ud-

nyttelse af det norske justervæsens laboratorium for nationale norma-

ler.

I Norge er den gældende lov om mål og vægt fra 1946. Loven er

en rammelov, der bemyndiger henholdsvis handelsdepartementet og ju-

stervæsenet til at udfærdige najrmere forskrifter til supplering af lovens

bestemmelser.

Den administrative myndighed inden for legal metrologi er juster-

væsenet, der er organiseret i et direktorat og ni lokale "justerkamre".

Justerkamrene udfører selve justeringerne samt tilsynet med de enkelte

måleinstrumenter m.v. Justerdirektoratet varetager det administrative

arbejde, har ansvaret for de nationale normaler samt forestår typegod-

kendelserne og udstedelsen af generelle forskrifter.

Justervæsenets økonomi er baseret på, at der for de fleste juste-

ringer opkræves gebyrer; selvfinansieringsgraden ligger noget over

80%.

Ifølge den norske lov skal alle måleinstrumenter, der bruges i han-

del og vandel, være justerede. Denne justeringspligt er dels indskræn-

ket gennem undtagelse af visse instrumenter, dels udvidet til at omfat-

te instrumenter udenfor handelssektoren.

Sverige.

I Sverige har man udarbejdet en ganske enkel rammelov, hvor

hovedvægten er lagt på hensynet til forbrugerne, idet det er fastlagt,

at der skal være stikprøvekontrol på færdigpakninger, samt at der skal

opstilles kontrolvejeapparater i levnedsmiddelbutikkerne.

Obligatorisk justering er opretholdt for måleredskaber, som i de-

tailhandelen anvendes i kundens nærværelse, men omfatter kun redska-

ber med volumen- eller vægtangivelse.

Derimod har man undtaget fra kravet om obligatorisk justering

dels de redskaber, som anvendes ved måling og vejning mellem er-

hvervsdrivende, dels måling af arbejdspræstationer, som lægges til

grund for lønberegninger og dels redskaber, som anvendes til at be-

stemme prisen på tjenesteydelser.



123

Kontrol af de redskaber, der anvendes ved vejning uden for den

egentlige varehandel - altså først og fremmest inden for den offentlige

virksomhed - reguleres i de forskellige forfatninger, der gælder herom,

men man anbefaler en justerpligt.

løvrigt er det Statens Prøvningsanstalt, der som justeringsmyndig-

hed fastsætter kravene til justering.

Senest er der foreskrevet typegodkendelse og visse måletekniske

minimumskrav til koldt- og varmtvandsmålere. Tilsvarende er der fra

1. juli 1980 indført analoge krav til el-målere. El-værkerne udfører -

under statslig kontrol - løbende kontrol med retvisning af el-målere i

drift.

7. Beskrivelse af forskellige kontrolordninger.

I nærværende afsnit beskrives i 7a og 7b, hvilke arter af kontrol-

foranstaltninger, der i dag anvendes til kontrol af måleinstrumenter i

medfør af lovgivningen om mål og vægt. Desuden omtales i 7c, d og e

offentlig og privat kontrol af instrumenter. Kontrollen kan være enten

obligatorisk eller frivil l ig.

7a. Justering i henhold til loven om mål og vægt.

I henhold til den nugældende lovgivning om mål og vægt gennemfø-

res den offentlige kontrol med justerpligtige måleredskaber dels ved

godkendelse af den pågældende instrumenttype (typegodkendelsen),

dels ved afprøvning af det enkelte instrument (justering og teknisk ef-

tersyn).

Der er for hver instrumentkategori fastsat generelle forskrifter i

relation til målenøjagtighed og funktionssikkerhed m.v.

Forinden de enkelte instrumenter kan blive justeret, kræves nor-

malt, at instrumenttypen godkendes. Typegodkendelsen omfatter dels

en faglig vurdering på grundlag af konstruktionstegninger og indleve-

rede instrumenter, dels en praktisk undersøgelse og afprøvning.

Ved den faglige vurdering søges bedømt, hvorvidt instrumentty-

pen opfylder de for den pågældende instrumentkategori gældende gene-

relle forskrifter i relation til måletolerancer og funktionssikkerhed, her-

under sikkerhed imod indgreb i svigagtigt øjemed.
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Den faglige vurdering omfatter en bedømmelse af instrumentets

måle- og funktionsprincipper, opbygning og konstruktion, herunder

kvaliteten af de enkelte delkomponenter. Instrumenttypens robusthed

og dens risiko for fejlbetjening og anden fejlfunktionering vurderes

specielt.

Desuden foretages en praktisk undersøgelse af instrumentet, der

består af en række funktionsprøvninger, hvor instrumentet udsættes

for påvirkninger i relation til temperatur, fugtighed, mekaniske og

elektriske forstyrrelser svarende til instrumentets typiske opstillings-

miljø. Kombinationen a* de udvalgte funktionsprøvninger afhænger af

den førnævnte vurdering.

Såfremt vurderingen og undersøgelsen falder positivt ud, udste-

des sluttelig en typegodkendelsesattest, der bekendtgøres.

Typegodkendelsesattesten indeholder en identifikation af instrumen-

tet i form af systembetegnelse og illustration samt funktionsbeskrivelse

og måletekniske data. Desuden indeholder attesten forskrifter for in-

strumentets plombering og påskrifter samt eventuelle forskrifter, be-

grænsninger eller vilkår for dets anvendelse. Endelig indeholder atte-

sten en angivelse af gyldighedsperioden.

Forinden de enkelte instrumenter bringes på markedet, underka-

stes de en førstegangsjustering. Denne omfatter en identifikation af

instrumentet og dets overensstemmelse med typegodkendelsen samt en

prøvning til eftervisning af, at instrumentet er funktionsdueligt i hele

brugsområdet, samt at dets visning ligger inden for de fastlagte tole-

rancer. Justeringen afsluttes med en stempling af instrumentet med

justermærket, justernummer og årstal samt en plombering af de hoved-

komponenter, hvis udskiftning vil kunne påvirke måleresultatet.

Udover denne førstegangsjustering er for nogle justerpligtige in-

strumenter foreskrevet periodisk omjustering. Omjustering finder des-

uden sted efter reparation og plombebrud. Endelig har justervæsenet

som kontrolmyndighed adgang til ved tekniske eftersyn på brugsstedet

når som helst at kontrollere, at visningen af et i justerpligtig anvendel-

se opstillet måleinstrument ligger inden for den foreskrevne tolerance.

Et sådant eftersyn skal foretages mindst hvert fjerde år, medmindre

der for den pågældende instrurnenttype er foreskrevet en kortere gyl-

dighedsperiode for justeringen. Såfremt et instrument i forbindelse med

et teknisk eftersyn eller en justering viser sig at være defekt, henvi-

ses det til reparation.
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Der er ikke noget til hinder for indførelse af krav om typegodken-

delse uden efterfølgende justering (f.eks. tillægsudstyr), ligesom det

modsatte - justering uden typegodkendelse (f.eks. lodder, halvautoma-

tiske spiritusmål) - også kendes.

Ved justeringen skabes således en vis sikkerhed for, at instru-

mentet fungerer korrekt. Justeringen er imidlertid ikke udtryk for en

egentlig garanti herfor, således at justeringsmyndigheden uden videre

ifalder erstatningsansvar, såfremt instrumentet påført justermærket an-

vendes uden at opfylde de gældende tolerancekrav m.v. Spørgsmålet

om erstatningspligt må afgøres efter dansk rets almindelige regler her-

om.

7b. EØF-justering.

De ovenfor nævnte regler suppleres af reglerne om EØF-justering.

Ved EØF-justering sikres det at de pågældende instrumenter vil kunne

sælges i de øvrige fællesskabslande uden at skulle underkastes fornyet

kontrol. Modstykket hertil er, at der i Danmark ikke kan stilles krav

om dansk justering af instrumenter, der i en anden medlemsstat er

EØF-justeret.

De nærmere regler om EØF-justering, herunder bestemmelser om

tolerancekrav m.v., er for de pågældende instrumentkategorier fastsat

i specialdirektiver herom.

Reglerne om EØF-justering omfatter instrumenttyper - f.eks. koldt-

vandsmålere - der ikke er justerpligtige i Danmark. Som eksempel på

en af de oven for nævnte frivillige ordninger kan det nævnes, at Ju-

stervæsenet for flere af disse instrumenttyper med henblik på eksport

har indført en mulighed for erhvervslivet til på frivillig basis at opnå

EØF -typegodkendelse.

7c. Tvungen kalibrering.

I stedet for justering kan opstilles krav om pligtmæssig periodisk

kalibrering af måleinstrumenter.

En kalibrering af et måleinstrument omfatter - som foran beskre-

vet - en bestemmelse med tilhørende ubestemthed af afvigelserne mellem

visningen af det pågældende instrument og den tilsvarende visning af



126

en normal eller et normalinstrument, hvormed det sammenlignes. Så-

fremt instrumentet har et egentligt måleområde, d.v.s. kan reproducere

mere end een måleværdi, udføres sammenligningen for en række måle-

værdier jævnt fordelt over dette måleområde.

Normalen eller normalinstrumentet reproducerer sædvanligvis de

respektive måleværdier med en ubestemthed, som er 5 til 10 gange min-

dre end den for det kalibrerede instrument ønskede ubestemthed.

7d. Statistisk kvalitetskontrol.

Den ovenfor nævnte justering og kalibrering har indebåret en in-

dividuel kontrol af hvert enkelt instrument. En kontrol kan imidlertid

også baseres på en udtagelse af stikprøver af partier af instrumenter,

hvorved der kan skabes en statistisk sandsynlighed for de øvrige ek-

semplarers forventede pålidelighed og nøjagtighed. Metoden er kun eg-

net for så vidt angår masseproducerede instrumenter af simpel udform-

ning.

Det kan nævnes, at muligheden for justering på grundlag af sta-

tistisk kvalitetskontrol af længdemål for tiden drøftes i EF-regie.

7e. Efterfølgende kontrol.

Som et alternativ til den kontrol af måleinstrumenters overholdelse

af tolerancegrænser m.v., der finder sted inden ibrugtagning, kan

tænkes indført en efterfølgende offentlig kontrol, eventuelt baseret på

stikprøvekontrol. Kontrollen kan eventuelt begrænses, således at of-

fentlige indgreb alene sker efter anmeldelse, eller hvor kontrolmyndig-

hedens opmærksomhed på anden måde er blevet henledt på forholdet.

7f. Autorisationsordninger m.v.

Kontrol af måleinstrumenter kan sikres indirekte gennem opstilling

af krav om autorisation af brugerne eller i forbindelse med opstilling af

sådanne kvalifikationskrav, at de pågældende kan antages at være op-

mærksomme på instrumenternes eventuelle fejlvisninger. Specielt hvad

angår STP's autorisationsordning kræves generelt, at måleudstyr regel-

mæssigt underkastes kontrol og herunder kalibreres i fornødent omfang.
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7g. Privatretlig kontrol.

Fastsættelsen af måleinstrumenters tolerancegrænser m.v. og over-

holdelsen heraf kan overlades til de involverede parter, baseret på et

kontraktretligt ansvar.

8. Generelle synspunkter vedrørende offentlig måleteknisk kontrol.

I nærværende afsnit redegøres for, efter hvilke generelle syns-

punkter spørgsmålet om indførelse af offentlig måleteknisk kontrol efter

udvalgets formening bør afgøres.

Arbejdsgruppen har, navnlig henset til de økonomiske begræns-

ninger, der er indbygget i udvalgets kommissorium, som udgangspunkt

for overvejelserne baseret sine forslag på et ønske om at holde omkost-

ningerne i forbindelse med den offentlige kontrols gennemførelse for så-

vel det offentlige som de øvrige involverede parter, på et så rimeligt

niveau som det er forsvarligt på de enkelte områder.

Reglerne om kontrol med måleinstrumenter m.v. bør efter grup-

pens formening, hvor det er forsvarligt, udformes som et tilbud til de

involverede parter snarere end som et påbud. Som et eksempel kan det

nævnes, at erhvervslivet for at kunne afsætte måleinstrumenter i ud-

landet ofte har et behov for at få disse typegodkendt og førstegangs-

justeret herhjemme. Til opfyldelse af dette behov vil det imidlertid

være tilstrækkeligt at opretholde en kontrolordning på frivillig basis.

Også i forbindelse med spørgsmål om produkt- eller mangelansvar

kan det have betydning for virksomheder at få kvalificeret måleteknisk

service, evt. typegodkendelser samt på frivillig basis at kunne trække

på diverse kontrolordninger.

Man har desuden tillagt det betydelig vægt, at reglerne på områ-

det udformes således, at de ikke virker hæmmende på den teknologiske

udvikling, men således at de stadig kan tilpasses denne.

Da den endelige afgørelse af, på hvilke områder der skal være of-

fentlig kontrol med måleinstrumenter, efter udvalgets opfattelse bedst

træffes af de ministerier, der i samspil med de berørte parter og sær-

ligt metrologiske fagkyndige, i øvrigt har kompetencen hertil inden for

de enkelte områder, findes det mest hensigtsmæssigt, at regelsættet

inden for det måletekniske og justerpligtige område baseres på en ram-

melovgivning/ som de enkelte kompetente myndigheder kan udnytte.
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Der er af justervæsenets repræsentant fremsat forslag om, at den

offentlige kontrol med måleinstrumenter baseres på størstebrugerprin-

cippet, således at forstå, at størstebruger er det ministerium, der har

den faglige kompetence på det pågældende område. Dette skulle inde-

bære, at de af et ministerium i medfør af dets faglige kompetence fast-

satte måletekniske bestemmelser for et givet anvendelsesområde ikke u-

den videre kan fraviges eller dispenseres fra af et andet ministerium

for den samme anvendelse.

Gruppen har ikke taget stilling t i l , hvorvidt dette princip i prak-

sis lader sig gennemføre.

Som følge af ordningens udformning som en rammelovgivning har

man ikke fundet behov for i loven at fastlægge, hvilke størrelser eller

fysiske enheder, de af forslaget omfattede instrumenter skal måle.

Regelfastlæggelsen bør således ikke som justerpligten i den nugæl-

dende lov om mål og vægt alene være begrænset til instrumenter til be-

stemmelse af længde eller masse.

På baggrund heraf bør lovudkastet give hjemmel til fastsættelse af

regler om kontrol af instrumenter til bestemmelse af såvel sammensæt-

ning, egenskaber som kvantitet. Efter udvalgets opfattelse egner reg-

lerne sig imidlertid alene til kontrol af instrumenter til måling af andre

egenskaber end kvantitet, såfremt bestemmelsen af den pågældende e-

genskab kan baseres direkte på en måling med instrumentet, som beteg-

ner enhver rimeligt permanent sammenbygget måleopstilling.

Med indførelse af elektronik i måleinstrumenter er opstået et sær-

ligt problem, idet der med denne teknik er givet mulighed for at "ud-

strække" de enkelte instrumenter fysisk og for sammenkobling af flere

måleinstrumenter uden begrænsninger over vilkårlige afstande.

Den justermæssige garanti, som gives for målingssikkerheden, be-

røres i så høj grad af de med fjerntransmission af målesignaler forbund-

ne fejlmuligheder, at justervæsenet indtil nu har fundet det nødvendigt

at forlange snæver afgrænsning og sikring af den del af målesystemet,

der vedrører den egentlige måling (det primære, justerpligtige målein-

strument). De øvrige dele af systemerne, som enten tjener til trans-

mission og præsentation af måleresultater eller bearbejning af det op-

rindelige måleresultat, betragtes af justervæsenet som sekundært ud-

styr, som ikke henhører under justerfunktionen.
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Med den tekniske udvikling vil der givet være et behov for kon-
trol af instrumenter til fjernoverførelse m.v. af måleresultater. Det er
i denne forbindelse nødvendigt, at reglerne om justering følger med den
teknologiske udvikling på området, der bør udformes således, at de ik-
ke virker hæmmende på udviklingen.

Til bistand for de kompetente myndigheder ved afgørelsen af, i
hvilket omfang den ved forslaget tilsigtede mulighed for regeludstedel-
se bør udnyttes, kan følgende generelle synspunkter anføres:

Indledningsvis skal påpeges, at måleinstrumenter anvendes i me-
get betydelig udstrækning, og at kravene til disses tolerancegrænser
kan være fastsat i de enkelte kontraktforhold eller forudsætningsvis
ligge klar for de implicerede parter. Udgangspunktet for fastsættelsen
af særlige offentlige kontrolforanstaltninger må derfor begrundes i spe-
cielle hensyn, ligesom de i de enkelte tilfælde må bero på en afvejning
af de med kontrollen forbundne omkostninger og øvrige ulemper over
for de hensyn, der ønskes tilgodeset.

Som udgangspunkt må der lægges vægt på, om der rent praktisk
- blandt brugere af måleinstrumenter eller andre involverede - har vist
sig at være behov for en særlig kontrol, eller om målingernes nøjagtig-
hed har væsentlig betydning for interesser, der skønnes at være vitale.
Den yderligere pålæggelse af de med kontrollen forbundne omkostninger
skønnes alene i disse tilfælde at burde finde sted.

Afgørelsen af hvilke interesser, der i denne henseende kan beteg-
nes som vitale, bør som ovenfor nævnt henhøre under de enkelte kom-
petente myndigheder. Denne afgørelse bør på de enkelte områder træf-
fes i samspil med de berørte parter.

Man har imidlertid forudsat, at hensynet til sundhed og sikkerhed
vurderes så højt, at der til rigtigheden af alle målinger, der har be-
tydning herfor, er knyttet en sådan interesse, at offentlig, måleteknisk
kontrol med de nedenfor nævnte modifikationer som udgangspunkt må
anses som påkrævet.

Det forhold, at der på visse områder ikke er mulighed for at ef-
terprøve måleresultatet taler for dér at indføre kontrol med de anvendte
instrumenter.

Såfremt der derimod på anden måde foretages kontrol med selve
måleresultatet, vil behovet for kontrol med de anvendte instrumenter t i l -
svarende mindskes.
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I de tilfælde, hvor der blandt de involverede - typisk hos sælger-

ne, med hvis instrumenter målingerne foretages - i kraft af et stort

antal transaktioner måtte kunne knyttes en betydelig økonomisk interes-

se selv i instrumenternes mindre afvigelser fra den korrekte visning,

kan dette indicere et behov for offentlig kontrol. Dette kan eksempel-

vis være tilfældet inden for handelsomsætningen og andre områder,

hvor betaling fastsættes på grundlag af en måling.

Som andre hensyn, der kan begrunde offentlig måleteknisk kontrol,

kan nævnes hensynet til internationale forpligtelser, navnlig over for

EF, samt hensynet til udenrigshandelen. Til illustration af sidstnævnte

kan der henvises t i l , at udenlandske handelspartnere ofte må antages

at forudsætte, at der føres en eller anden kontrol med måleinstrumenter

i Danmark.

Hvor man har sikkerhed for, at målingerne foretages af et perso-

nale, der er kvalificeret på det pågældende måletekniske område, hvil-

ket i denne forbindelse indebærer, at personalet udover at kunne be-

tjene instrumenterne også har kendskab til alle eventuelle fejlkilder,

er der normalt mindre eller intet behov for offentlig måleteknisk kon-

trol.

Ved målinger indenfor handelsomsætningen samt på andre områder,

hvor målingen har økonomisk betydning for de involverede, kan det

forhold, at parterne ikke er ligestillede i måleteknisk henseende, indi-

cere indførelse/opretholdelse af måleteknisk kontrol. Dette gør sig

navnligt gældende, hvor den ene part, typisk forbrugeren, hverken

selv besidder måleteknisk kundskab eller i praksis har en reel mulig-

hed for at skaffe sig den fornødne ekspertise fra anden side.

Navnlig inden for handelsomsætningen må den økonomiske betyd-

ning af målingernes udfald desuden tages i betragtning. Denne kan

være så ringe, eventuelt som følge af lav enhedsværdi, og ringe mæng-

de og værdi af det målte materiale, at omkostningerne ved en offentlig

kontrol ikke vil stå i et rimeligt forhold til det tilsigtede resultat.

Som et yderligere kriterium kan det nævnes, at indførelse af

offentlig kontrol med måleinstrumenter alene vil have gavnlig effekt,

hvor måleinstrumentets nøjagtighed spiller en væsentlig rolle for nøjag-

tigheden af det endelige måleresultat. En lang række målinger involve-

rer kemiske eller biologiske prøver. Såfremt disse er behæftet med

stor unøjagtighed, vil det være mindre rimeligt at kræve justering

f.eks. af de vægte, der måtte indgå i den samlede måling.



131

Endelig kan det nævnes, at hvor måleinstrumenter opererer uti l-
se,te igennem længere tid og kun aflæses periodevis, da kan der være
et særligt behov for, at instrumenternes funktionsdygtighed sikres,
eventuelt gennem offentlig kontrol.

9. Kontrollen indenfor handelsomsætningen.

9.1 Kontrol af færdigpakkede varers kvantitetsangivelser.
Måleinstrumenter, der benyttes indenfor handelsomsætningen, er

justerpligtens centrale område. Traditionelt har kontrollen såvel i Dan-
mark som i de fleste europæiske lande centreret sig omkring kontrol
med de anvendte instrumenter i modsætning til kontrol med de færdige
måleresultater.

I flere lande er kontrollen for så vidt angår de færdigpakkede \/a-
rer dog blevet forskudt til selve måleresultaterne, nemlig færdigpaknin-
gernes nettoindhold.

Der har ikke hidtil i den danske lovgivning om mål og vægt været
ep tilsvarende generel kontrol med færdigpakningers nettoindhold.

Der har imidlertid på en række konkrete områder været ført en
sådan kontrol.

Monopoltilsynet har således i medfør af § 8 i mærkningsloven fore-
skrevet, at der for en lang række detailvarer, der sælges færdigpakke-
de, skal gives oplysning om nettoindholdet. Monopoltilsynet foretager
kontrol med de omfattede færdigpakningers nettoindhold.

På levnedsmiddelområdet kan det generelt nævnes, at et EØF-di-
rektiv af 18. december 1978 om mærkning af levnedsmidler opstiller et
generelt krav om nettoindholdsmærkning af færdigpakkede levnedsmid-
ler. Direktivet, der er implementeret ved en række bekendtgørelser,
forudsætter kontrol med overholdelsen af disse forskrifter.

Til illustration kan yderligere nævnes, at kontrol med færdigpak-
ningers mængdeangivelse finder sted indenfor afgiftslovgivningen.

Ved bekendtgørelsen om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpak-
kede varer ( j f r . sideU5) er på frivi l l ig basis som et tilbud ti l de inter-
esserede virksomheder fastlagt regler om deklaration af visse færdig-
pakningers nettoindhold, toleranceforskrifter herfor samt kontrollen med
disses overholdelse.
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Det centrale område for reglerne om kontrol i loven om mål og
vægt er som nævnt instrumenter indenfor handelsomsætningen. Regler-
ne er i sin tid udformet under hensyntagen t i l , at langt den overvejen-
de del af målinger og vejninger indenfor handelsomsætningen fandt sted
under køberens overværelse, således at denne under forudsætning af
instrumenternes rette visning, ved at kontrollere deres rette anvendel-
se ville kunne opnå en rimelig sikkerhed for målingernes korrekthed.

Langt den overvejende del af handelsomsætningen med daglige for-
brugsvarer finder imidlertid ikke sted på baggrund af en måling fore-
taget af sælger under købers overværelse, men ved salg af færdigpak-
kede \/arer.

Kontrollen hviler på den forudsætning, at målinger, som foretages
med justerede instrumenter, vil give korrekte resultater. Regelsættet
sikrer derimod ikke mod ukorrekt eller svigagtig anvendelse.

Det kan desuden nævnes, at mange pakninger er påført vægt- el-
ler volumenangivelser, uden at der er foretaget en måling ved fremstil-
lingen af pakningen. Som eksempel kan nævnes, at flasker eller dåser
fyldes til et vis niveau, som man på forhånd ved gælder et vist volu-
men. Selvom der kan siges at have fundet en vis opmåling af vare-
mængde sted, har de dertil anvendte "instrumenter" ikke været under-
kastet justerpligt.

En ajourføring af den offentlige måletekniske kontrol kunne tænkes
ske ved en tilpasning af justerpligten eller ved en indførelse af et sy-
stem med stikprøvekontrol af de enkelte færdigpakninger, der udbydes
til salg.

Stikprøvekontrollen ville kunne udføres både i producent-, gros-
sist- og i detailleddet. Efterhånden som der indhentes tilstrækkelig
praktisk erfaring, vil kontrollen kunne koncentreres til de vareområder,
hvor der er særligt behov for overvågning. Samtidig ville kontrollen
kunne indskrænkes, eventuelt bortfalde på andre områder.

Man kan imidlertid også rejse spørgsmål, om man ikke ganske kun-
ne overlade det til køberen selv at kontrollere færdigpakningers ind-
hold og iøvrigt overlade spørgsmålet til et kontraktretligt ansvar.

I den nuværende varedistribution må den enkelte købers undersø-
gelse og kontrol af færdigpakningers nettoindhold imidlertid anses som
en undtagelsesforeteelse. Kontrollen vil iøvrigt ofte være forbundet
med praktiske vanskeligheder.
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Selvom de undermål, som normalt vil kunne forekomme i færdigpak-

ninger som hovedregel ikke har nogen større økonomisk betydning for

den enkelte køber, synes det uacceptabelt, såfremt der mere generelt

kan udbydes pakninger med mindre mængde end angivet. Da der som

nævnt kun er knyttet en mindre økonomisk interesse for den enkelte

køber, vil denne ikke have tilstrækkelig opfordring til selvstændigt at

reagere, hvorfor der synes behov for et offentligt kontrolsystem. Det-

te bør imidlertid tilpasses til de faktiske forhold indenfor varedistribu-

tionen.

Henset til de økonomiske begrænsninger, der er indlagt i udval-

gets kommissorium, har man fundet at måtte afstå fra at foreslå samti-

dig opretholdelse af den nuværende instrumentkontrol og indførelse af

en stikprøvekontrol.

Til spørgsmålet om kontrolsystemets udformning har udvalget imid-

lertid fundet, at man under de givne økonomiske rammer opnår større

sikkerhed imod undervægtige pakninger gennem en instrumentkontrol,

eventuelt suppleret af en kontrol af virksomhedernes egenkontrol, end

gennem en ekstern stikprøvekontrol af de enkelte pakninger. På bag-

grund heraf har man ikke fundet anledning til umiddelbart at foreslå

det nuværende justeringssystem erstattet af et system med obligatorisk

stikprøvemæssig kontrol af færdigpakningers indhold.

Gennem reglerne om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede

varer er der imidlertid som nævnt etableret et tidssvarende kontrolsy-

stem af færdigpakkede varers nettoindholdsangivelser. Systemet funge-

rer imidlertid i dag alene på frivillig basis. Forbrugerrådet har gerne

set dette system gjort obligatorisk, hvorimod Industrirådet ikke har

fundet behov herfor. Det er efter den øvrige del af gruppens forme-

ning for tidligt at foreslå det gjort obligatorisk, men når tilstrækkelige

erfaringer er indhentet, kunne det - såfremt man i øvrigt finder behov

for at udvide kontrolordningerne på beslægtede områder - overvejes

gradvist at udvide anvendelsen af dette system.

Reglerne om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer

er som nævnt udstedt med hjemmel i markedsføringsloven. Da udvalget

har fundet, at disse regler bedre hører hjemme inden for mål- og vægt-

lovgivningens regie, bør lovudkastet indeholde hjemmel til udstedelse af

regler om kontrol af færdigpakningers indhold.
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9.2 Kontrol med de anvendte måleinstrumenter.

Justerpligten i den nugældende lov om mål og vægt omfatter som

nævnt særligt instrumenter, der anvendes ved salg af varer og leve-

ring af tjeneste- og transportydelser, hvor betaling erlægges på grund-

lag af en masse-, volumen- eller længdebestemmelse.

Efter de nugældende regler har det principielt ikke betydning for

justerpligtens omfang, om en vægt anvendes ved industriel fremstilling

af færdigpakkede varer eller i en detailforretning. Udvalget har fun-

det, at den nærmere fastlæggelse af justerpligtens omfang og indhold

inden for handelsomsætningen, for vægtes vedkommende bør koncentre-

res, således at den offentlige kontrol retter sig imod de vægte, der an-

vendes uden forbrugerens tilstedeværelse, herunder særligt de indu-

strielt anvendte vægte, idet disse vægte udnyttes væsentligt mere in-

tensivt end de traditionelle detailhandelsvægte.

Justervæsenets praksis med hensyn til vægte i detailhandelen er

i dag den, at disse justeres før ibrugtagning og derefter kontrolleres

af justervæsenet mindst hvert 4. år. I praksis går der normalt 4 år

mellem de tekniske eftersyn. Såfremt vægten ikke udviser korrekt vis-

ning inden for det foreskrevne toleranceområde, kasseres vægten, og

indehaveren bliver pålagt at få den repareret, hvorefter justervæsenet

påny justerer den reparerede vægt. Såfremt indehaveren imidlertid ik-

ke efterkommer et sådant pålæg, kan justervæsenet rykke gentagne

gange, før det medfører risiko for bødepålæg, der normalt tilmed er af

særdeles begrænset størrelse. Henset til ovennævnte må sikkerheden

for korrekt visning under justervæsenets nuværende praksis siges at

være meget beskeden, såfremt indehaveren ikke selv søger at holde sin

vægt i orden.

Det er gruppens opfattelse, at en større sikkerhed for forbruge-

ren vil kunne opnås ved at frigøre de ressourcer, der i dag anvendes

til at foretage de periodiske eftersyn til i stedet at foretage en stikprø-

vevis kontrol. Dette forudsætter dels, at indehaveren af vægten regel-

mæssigt må drage omsorg for, at vægten vejer korrekt inden for de

fastsatte tolerancegrænser - dette kan ske gennem aftale med leveran-

dørfirma, kontrolfirma eller ved at have kontrol lodder, dels at der vil

kunne pålægges bøde af et rimeligt omfang, såfremt det viser sig, at

vægte ikke vejer korrekt. Såfremt dette forslag gennemføres, forud-

sætter det, at erhvervslivet på speciel måde gøres opmærksom på den

ændrede retstilstand.
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Gruppen har endvidere overvejet rimeligheden af at indføre krav

om, at der i detailhandelsbutikker skal forefindes justerede vægte,

hvorpå kunderne kan foretage kontrolvejning. Et sådant system er ind-

ført i Sverige. Uagtet fordelene ved sådanne justerede kontrol vægte

vil dette medføre, at den ovennævnte rationaliseringsfordel ganske for-

svinder. Endvidere vil dette medføre en række praktiske vanskelighe-

der, bl.a. med hensyn til korrekt anvendelse af vægten, taraspørgsmå-

let samt ansvaret for vægtens korrekte visning.

Gruppen har på dette grundlag ikke kunnet anbefale indførelse af

denne ordning.

Udover vægte omfatter den nugældende justerpligt som nævnt in-

strumenter til bestemmelse af længde og volumen. Udvalget finder, at

der næppe fortsat er behov for tvungen justering af målestokke og an-

dre instrumenter til længdebestemmelse, men eventuel justering på f r i -

villig basis kan fortsat tænkes, såfremt der findes behov herfor.

Endelig bemærkes, at den nugældende lov ikke indeholder regler

om anmeldelsespligt for instrumenter, der som følge af deres anvendelse

er under kastet justerpligt. En effektivisering af kontrollen vil lettes

ved indførelsen af en sådan anmeldelsespligt.

10. Målinger i forbindelse med tjenesteydelser og transport.

Efter den nugældende lovgivning omfatter justeringspligten måle-

redskaber, der anvendes ved levering af tjeneste- og transportydelser,

hvor betaling erlægges på grundlag af en masse-, volumen- eller læng-

debestemmelse.

Der er på enkelte områder fastsat specielle bestemmelser om måle-

instrumenter. Ministeriet for offentlige arbejder har således som nævnt

med hjemmel i hyrevognslovgivningen fastsat bestemmelser om taxametre.

Der er efter udvalgets opfattelse næppe grundlag for i lovgivnin-

gen om mål og vægt at opretholde et generelt krav om, at justerede

måleredskaber skal anvendes inden for dette område. Justeringsmyn-

digheden bør dog - såfremt der på specielle områder opstår problemer

i forbindelse med ophævelsen af justeringspligten kunne gribe ind ved

at foreskrive kontrol på disse begrænsede områder.



136

11. El-, gas- og vandmålere, målere til telefonsamtaler samt varmeener-

gimålere.

Disse målere er ikke underkastet justeringspligt. Gas- og vand-

målerne er fritaget for justering; de øvrige er ikke omfattet af lovgiv-

ningen om mål og vægt.

Selvom målerne er af god kvalitet, kan slid og andet bevirke fejl-

visninger, og der forekommer i mindre omfang klager over disse måle-

re. Dette synes at vise et behov for en skærpelse af kontrolforanstalt-

ningerne med målerne.

Ministeriet for offentlige arbejder har dog for så vidt angår tele-

fonmålere oplyst, at telefonselskaberne og generaldirektoratet for post-

og telegrafvæsenet i statstelefonområderne har en lang række kontrol-

foranstaltninger af takstudstyr. Disse sikrer dels at den enkelte abon-

nements tæller er i orden, dels at det impulsgenerende udstyr samt det

i centraler og ledningsnet impulsfordelende udstyr fungerer korrekt.

Således kontrolleres det generelle takstsystem løbende ved sumtælling

og afstemning for hver takstimpulsgiver, ligesom summen af samtlige

enkelttælleres fremgang sammenholdes med udvisendet af sumkontroltæl-

lere.

Ministeriet har endvidere oplyst, at der kun konstateres få fejl i

selve debiteringssystemet.

Imidlertid kan visse fejltyper i selve telefonnettet betyde, at abon-

nenter uberettiget debiteres. Dette skyldes ikke fejl i takstmåleudsty-

ret, men at der etableres opkald eller samtalelignende forhold på abon-

nentlinien, uden at abonnenten selv har medvirket. Eksempelvis vil en

intermitterende kortslutning på en abonnentlinie ikke kunne skelnes fra

opkald på linien. I de tilfælde hvor sådanne fejl konstateres vil abon-

nenten få refunderet et rimeligt beløb.

På denne baggrund finder ministeriet for offentlige arbejder, at

øgede kontrolforanstaltninger af telefonmålere næppe er lønsomt set fra

telefonbrugernes side.

I forhold til teleadministrationernes omfattende kontrol må en stik-

prøvemæssig kontrol endvidere forekomme at være af ringe værdi.

Abonnenter, der ønsker det, kan få indkoblet' såkaldte medløbstællere,

d.v.s. tællere som arbejder synkront med abonnenttælleren, og sådan-

ne stilles i tvivlstilfælde op af teleadministrationen for at afklare en

klagesituation.
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Endelig kan bemærkes, at abonnenttællerne i de kommende digitale

lokalcentraler ikke er elektromekaniske tællere, men elektroniske tælle-

re i et datalager. En eventuel kontrolforanstaltning må derfor baseres

på ren EDB-teknik og dermed være tota I integre ret i udstyret.

Bortset fra varmeenergimålere anvendes de i dette kapitel omhand-

lede målere oftest af offentlige eller koncessionerede værker, der står

under tilsyn af det offentlige, hvorfor en eventuel kontrolordning ofte

vil kunne gennemføres ved en forhandling med tilsynsmyndigheden.

En endelig fastlæggelse af, hvorledes kontrollen med de enkelte

typer målere skal tilrettelægges samt dens omfang, forudsætter en ind-

gående undersøgelse af de enkelte områder.

Det kan imidlertid anføres, at et krav om justering af f.eks. samt-

lige el-målere vil medføre omkostninger, der overstiger de økonomiske

rammer, der er lagt for udvalgets arbejde. Det forekommer ikke ud-

valget sandsynligt, at forbrugerne, der i sidste ende skal betale om-

kostningerne, vil opnå dertil svarende fordele ved et krav om generel

justering af de enkelte målere.

Derimod kan man pege på muligheden af en form for tilsyn i form

af stikprøvemæssig kontrol, samt for så vidt angår telefonmålere og lig-

nende et tilbud om efter begæring at indkoble særlige kontrolapparater

parallelt med de sædvanlige målere. For telefonmålere er det allerede i

dag muligt at få indkoblet sådanne apparater.

På baggrund af det ovenfor om kontrolsystemet for telefonmålere

anførte, finder ministeriet for offentlige arbejder imidlertid, at en stik-

prøvekontrol af telefonselskabernes enkelttællere, hvoraf der i landet

er 2,2 mill, vil være helt værdiløs.

For så vidt angår varmtvandsmålere og lignende instrumenter til

måling af varmeenergi, må der med den nuværende energiforsyningssi-

tuation taget i betragtning, forventes en betydelig offentlig interesse.

Således vil der formodentlig inden længe blive rejst krav om ind-

førelse af offentlig kontrol med de måleinstrumenter, der anvendes ved

afregninger over for forbrugerne. Forbrugerrådet har i denne forbin-

delse oplyst, at det er dets erfaring, at der på en række af disse om-

råder er meget stor usikkerhed hos forbrugerne med hensyn til måle-

angivelsernes rigtighed. Et forslag om justeringspligt for samtlige dis-

se instrumenter falder udenfor de økonomiske begrænsninger, der er

indiagt i udvalgets kommissorium.
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I betragtning af de betydelige omkostninger, som samfundet vil

have til opvarmningsformål, finder arbejdsgruppen det hensigtsmæssigt,

at den kommende lov indeholder hjemmel til indførelse af offentlig kon-

trol med disse målere.

12. Målinger inden for offentlig virksomhed m.v.

Der forekommer et utal af områder, inden for hvilke der anvendes

målinger i offentligt regie, f.eks. inden for post-, told-, sygehus- og

apotekervæsenet.

Af den oven for nævnte forespørgsel til de berørte ministerier

fremgår, at der kun i begrænset omfang har været behov og interesse

blandt de pågældende for en generel hjemmel til udstedelse af forskrif-

ter om måleinstrumenter m.v.

Afgørelsen af, om der skal anvendes justerede måleredskaber eller

indføres lignende måleteknisk kontrol, må træffes som et led i den sam-

lede tilrettelæggelse af arbejdsgangen og kontrolforanstaltningerne in-

den for det pågældende område, således at udformningen af den måle-

tekniske kontrol tilpasses behovene og de øvrige kontrolforanstaltninger

inden for de enkelte områder.

I nogle tilfælde vil kontrolforanstaltningerne bedst kunne udformes

som en egentlig justeringspligt eller et krav om kontrolprøvning, her-

under kalibrering ved et autoriseret laboratorium. Med henblik på at

sikre ensartede og teknisk veludformede regler på de enkelte områder

vil det ofte være hensigtsmæssigt, at justeringsmyndighederne medvir-

ker ved regeludformningen.

13. Instrumenter, der sælges til forbrugerne til deres private anven-

delse.

Gruppen har overvejet, hvorvidt der er behov for indførelse af

offentligt fastsatte tolerancegrænser - samt kontrol med overholdelsen

heraf - for de instrumenter, der sælges til forbrugerne til deres pri-

vate anvendelse.

Som eksempel på disse instrumenter henvises til den som bilag 1.

vedhæftede notat, udarbejdet af Forbrugerrådet og Statens Hushold-

ningsråd.



139

Arbejdsgruppen har ikke fundet, at der generelt er knyttet så
væsentlige interesser til nøjagtigheden af de pågældende instrumenter,
at pålæggelsen af de med en justering forbundne omkostninger bør f in-
de sted. Det bemærkes, at udgifterne ved en egentlig justering for
flere instrumenters vedkommende vil overstige deres pris, samt at in-
teresserede forbrugere har mulighed for at anskaffe præcisionsinstru-
menter, såfremt de er villige til at betale den meget højere pris derfor.
Dog skal det påpeges, at der antagelig er behov for indførelse af en
varedeklaration - enten på frivil l ig basis eller obligatorisk.

Dette spørgsmål falder næppe inden for lovgivningen om mål og
vægt og bør derfor henhøre under arbejdet omkring en forbedret pro-
d u kti nf ormation.



Underbilag 1 l40
til bilag 3

FORBRUGERRÅDET
STATENS HUSHOLDNINGSRÅD København, den 5. november 1980

CB/GJ.

Notat vedrørende måleinstrumenter købt og anvendt direkte af forbru-
geren, måleinstrumenter sammenbygget med brugsting, samt målinger
foretaget af vare- og tjenesteydere.

Som foreløbig drøftet i arbejdsgruppen ved møde den 28. oktober 1980,
sælges en del målinstrumenter til forbrugere, som selv måtte have be-
hov for at måle længder, vægtmængder, temperaturer etc. Men ifølge
Forbrugerrådets og Statens Husholdningsråds erfaringer, kan sådanne
måleinstrumenter undertiden være groft fej I behæftede, hvilket indirekte
kan medføre forskellige ulemper og risici i relation til sundhed, sikker-
hed og vareomsætning.

I bilag C til industriministeriets notat af 10. juni 1980 er givet en over-
sigt over, hvilke arter af måleinstrumenter, som kan tænkes at blive
omfattet af en eller anden form for justerpligt inden for de tre nævnte
emneområder; men her er primært tænkt på professionelt foretagne må-
linger, hvortil instrumentariet kan forlanges afprøvet. Når det drejer
sig om tilfældige måleinstrumenter, som forbrugeren selv køber, er der
tale om et broget udvalg af termomtre, linealer, barometre osv. til pr i -
ser, der ofte afhænger mere af instrumentets design end af dets anven-
delighed. Men konsekvenserne ved brug kan være lige så alvorlige, som
nar det drejer sig om professionelle målinger. Eksempelvis kan et unøj-
agtigt længdemål medføre bestilling af tilpassede materialer, som viser
sig ikke at kunne bruges. Fejlbehæftede frysetermometre kan betyde
energispild eller nedsat holdbarhedstid for frysevarerne, fejlbehæftede
badetermometre kan skade børn, som sættes i for varmt vand, fejlbehæf-
tede dæktryksmålere kan betyde nedsat trafiksikkerhed etc.
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I bilaget er diverse "private" måleinstrumenter listet. Listen giver sig
ikke ud for at være udtømmende. Forhåbentlig kan arbejdsgruppen kom-
plementere den med henblik på en efterfølgende sortering efter, hvor
alvorlige konsekvenserne af brug af fej I behæftede instrumenter kan bli-
ve.

Forbrugerrådet og Statens Husholdningsråd forestiller sig ikke, at et-
hvert måleinstrument skal underkastes offentlig testning og kontrol,
men man kunne tænke sig at afhjælpe de ovenfor skitserede problemer
på en eller flere andre måder. P.t. er den eneste farbare vej sammen-
lignende forbrugerundersøgelser (eksempler fra de to råds forsøgsvirk-
somhed er vedlagt), men de to råd har ikke kapacitet til at følge mar-
kedet på de mange områder. En mulighed er varedeklaration (eventuelt
obligatorisk for visse instrumenter) - en anden: krav om tilstedeværel-
se af for forbrugeren tilgængelige justerede instrumenter i de forretnin-
ger, der forhandler tingene. En tredie løsning er forbud mod salg af
instrumenter med mere end én for hver måleart nærmere angiven tole-
rance.

I bilaget er endvidere nævnt en række af de steder, hvor forbrugeren
betaler efter et målesystem, som det i nogle tilfælde alene er leverandø-
rens ansvar at holde i forsvarligt nøjagtig stand. Her vil Forbrugerrå-
det og Statens Husholdningsråd foreslå, at offentlig (stikprøve)kontrol
overvejes, da det har vist sig at kunne give problemer, når regninger-
ne for de pågældende leverancer forekommer forbrugeren urimelige.
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Oversigt over måleinstrumenter, som forbrugerne kan købe og selv måle
med - samt eksempler på måleinstrumenter sammenbygget med brugs-
ting, og på målinger foretaget af vare- og tjenesteydere.

A. Måleinstrumenter, som forbrugerne selv køber og anvender.

Længde

Tommestokke
Linealer
Målebånde

Skydelærere
Mikrometerskruer
Afstandsmålere (foto)

Søgerblade (fx til tændrør)
Kilometertællere (cykler)
Målelup (frimærker)

Rundingsradier
Afstandsmålere (landkort)
Planimetre.

Vægt
Personvægte

Køkkenvæg te
Di æt væg te

Brevvægte
Fjedervægte (lystfiskere)

Baby vægte.

Temperatur

Frysetermometre
Køles kabstermometre

Stuetermometre
Udendørstermometre
Stegetermometre
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Badetermometre
Digitaletermometre (fx pandetermometre til febermåling)
Kontakttermometre (akvarier)
Termostifter (farveomslag)

Tryk

Trykmålere til dæk
Barometre (kviksølv-, aneroid-, digitale)

Vinkler

Vinkelmålere
Tegnetrekanter
Vinkler
Kompasser.

Tid
Diverse ure

Alarmure
Stopure
Æggeure (timeglas)

Solure.

Rumfang
Målebægre (spande)/skeer (evt. med væg tom sætning).

Sammensætning

Røgdetektorer (DVN)
Flydevægte kølervæske??
Flydevægte alkohol
Hårrørsvinometre

Fugtighedsmålere (hygrometre)

Geigertællere

Testsæt til vand (pH, klorid, hårdhed).

Diverse
Bio-f eed-back-træningsudstyr

Elektrisk akupunktur-målere
Spritballoner
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Lysmålere
Indikatorpapir (fx syre-base-balance)
Speedometre (cykler).

Professionelt udstyr, som brugerne formentlig selv vurderer
Fx:
Tegnemaskiner
Navigationsudstyr (lystsejlere) Kompas, log, ekkolod.
Refraktometre til honning (biavlere)
Segerkegler (til keramiske ovne).

B. Instrumenter sammenbygget med brugsting

Fx:

Temperaturskala på termostater til varmepuder, radiatorer,
strygejern, køle/fryseskabe, oliefyr
Niveaumåler på oliebeholder
Strømstyrke på elektroslankeinstrumenter

Formatangivelser på papirklippemaskine
Manometre (fx til kedler)
Tænd- og sluk-ure.

C. Måleinstrumenter af betydning for forbrugerens økonomi

Fx:
Prisudregning på butiksvægte
Prisudregning på benzinstandere
Tællere på telefoner
Clorius-rør på radiatorer
Gasmålere
Vandmålere
Elmålere
Taxametre.
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STATENS HUSHOLDNINGSRÅD

Amagerfæl led vej 56, 2300 København S

København, den 23. februar 1981. FGJ/GJ.

STUETERMOMETRE OG FRYSETERMOMETRE
Af Finn Gaarden Jensen

I fortsættelse af de overvejelser Industriministeriets arbejdsgruppe ved-
rørende prøvningspligt, justering og offentlig kontrol har gjort sig om,
hvorvidt der måtte være et behov for indførelse af offentligt fastsatte
tolerancegrænser, samt en kontrol med overholdelse heraf for nogle af
de instrumenter, der sælges ti l forbrugeren til dennes private anvendel-
se, har Statens Husholdningsråd undersøgt en række tilfældigt indkøbte
stue- og frysetermometre. Disse to former for måleinstrumenter til pr i -
vat brug er valgt til undersøgelsen, fordi en evt. fejlvisning bl.a. kan
blive den indirekte årsag til et ikke uvæsentligt merforbrug af energi.

Indkøbene er foretaget i det storkøbenhavnske område i tilfældigt ud-
valgte forretninger, og hver kategori og hvert mærke er indkøbt i 1 ti l
5 gentagelser. Indkøbene skete fortrinsvis ved selvvalg, således at den
indkøbende person selv valgte det eller de termometre, der forekom at
være mest misvisende indenfor den foreviste kollektion.

Indkøbene og undersøgelsen er foretaget af laboranterne Lilly Hein, Vi-
beke Nøhr og Solveig Pedersen.

METODIK
Ved hvert indkøb blev pris og mærke noreret. På nogle termometre er
ikke angivet fabrikat; de er i rapporten betegnet "anonym".

Herudover noteredes måleområdet, om termometret var af kviksølv-, væs-
ke- (sprit) eller bimetaltypen, samt om termometrene var forsynet med
varefakta eller anden deklaration af nøjagtigheden.
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Fejlvisningen ved forskellige temperaturer blev bestemt efter at termo-
metrene sammen med justerede standardtermometre var bragt i ligevægt
i henholdsvis fryse-, køle- og termostatrum. De temperaturer, ved hvil-
ke målingerne fandt sted, var henholdsvis ca. -20°C, -120C, +7°C,
+13°C, +18°C og +29°C.

Under målingsforløbet var alle termometrene neddyppet i en blanding af
ethylenglycol: vand i forholdet 1:1 for at sikre størst mulig ensartethed
i temperaturen.

Aflæsningen af termometrene skete med 0,5°C nøjagtighed (undtagen for
krystaltermometrene - se under resultater) - af standardtermometrene
med 0,1°C nøjagtighed. For de mærker af termometre, der er indgået i
undersøgelsen i mere end 1 gentagelse, er spredningen ved sammenlig-
ningstemperaturerne beregnet efter:

hvor

n er det antal gentagelser (eksemplarer), det pågældende

termometer er undersøgt i,

ÉJ er standardtermometrets temperatur, og

x. er enkelttermometrenes visning.

Endvidere er 2<y grænsen beregnet, svarende til at fejlvisningen på ter-
mometre af det pågældende fabrikat i 95% af tilfældene vil ligge inden-
for» *ZCX\/ed den aktuelle temperatur. Sluttelig undersøgtes, hvorvidt
søjlen kunne forskydes i forhold til skalaen og derved være medvirkende
til ukorrekt aflæsning.

Ved vurdering af, hvor stor fejlvisning der fx kan tolereres for fryse-
termometres vedkommende, må det tages i betragtning, at for frysevarer
med en meget stejl holdbarhedskarakteristik kan temperaturdifferenser
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på 2-3°C i området -18°C godt betyde forskelle i holdbarhedstid på op

til 20%.

Til vurderingen skal også knyttes den bemærkning, at varmetabet ved
stationær drift af en fryser vil være ligefremt proportionalt med tempe-
raturdifferencen mellem fryserens indre og omgivelserne, hvorfor en fejl-
visning på 2-3°C under normale betingelser vil betyde et øget energitab
på knap 10%.

Hvad vurdering af stuetermometres fejlvisning angår, kan henvises til
den "tommelfingerregel", at der spares ca. 5% olie for hver grad stue-
temperaturen nedsættes.

RESULTATER
Resultaterne fremgår af tabel 1 (stuetermometre) og tabel 2 (fryseter-

mometre).

Prismæssigt set er der meget store forskelle mellem de forskellige termo-
metre, men også mellem termometre indenfor samme mærke. I et enkelt
tilfælde er højeste pris ca. 300% større end laveste pris.

Væsketermometrene var de dominerende - kun 9 af de undersøgte mær-
ker indenfor begge grupper af termometre var af kviksølvtypen, 4 af
bimetaltypen og endelig havde 2 af termometrene skala bestående af f ly-
dende krystaller (et mærke i hver gruppe). Måleområdet gik for stue-
termometrenes vedkommende fra omkring -20 C - -10 C og for de fleste
termometres vedkommende helt op til +50 C, og inddelingen var i hele
grader. Krystaltermometret gik fra +12°C til +32°C med spring på 2°C.

Frysetermometrene gik i de fleste tilfælde fra omkring -40 C til +40°C.
Krystaltermometret her var kun beregnet som køleskabstermometer og
gik fra 0°C til +12°C med spring på 2°C.

En del af termometrene i begge grupper var forsynet med varefakta el-
ler anden angivelse af nøjagtighed, der i alle tilfælde angav en afvigel-
se eller tolerance på +/-1°C.



l48

De forskellige former for deklarationer er vist nedenfor.
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I tabellerne er fejlvisningen angivet ved henholdsvis -20 C, -10 C, +5 C,
+10°C, +20°C og +30°C og ikke ved de eksakt målte temperaturer. I prak-
sis dækker de angivne fejlvisninger de temperaturområder, i hvilke de
er målt og ikke kun en enkelt temperatur.

For stuetermometrenes vedkommende er fejlvisningen i anvendelsesområ-
det (20 C) i de fleste tilfælde af acceptabel størrelse. Kun enkelte ter-
mometre har en fejlvisning på mere end +/~1°C - et har dog en fejlvis-
ning på +12°C.

De termometre, der har angivelse af nøjagtighed, ligger - med undtagel-
se af 4 - alle indenfor de angivne grænser i måleområdet.

I de tilfælde, hvor søjlen kunne forskydes, blev denne forskydning re-

gistreret til ca. 1/2 C på gennemsnitsbasis.

Det kan stort set siges, at stuetermometrene med enkelte undtagelser
var nøjagtige og anvendelige i de angivne måleområder, samt at fejlvis-
ningen stemmer overens med de angivne deklarationer, hvor sådanne f in-
des.

Hvad angår frysetermometrene, ligger sagen noget anderledes, idet der
i flere tilfælde blev konstateret væsentlige fejlvisninger, også selvom ter-
mometrene var forsynet med angivelse af nøjagtighed. Det var især in-
denfor mærkerne nr. 1 og 2, at fejlvisningerne var så store, at termo-
metrene generelt må betragtes som totalt uanvendelige, og at det derfor
kunne være ønskeligt med en eller anden form for kontrol, da det fra
forbrugerside må betragtes som noget nær et lotterispil, at få et termo-
meter, der viser blot nogenlunde korrekt, såfremt valget måtte falde på
de nævnte fabrikater.

RESUMÉ
Statens Husholdningsråd har undersøgt en række tilfældigt indkøbte
stue- og frysetermometre for at undersøge, om der kan være et behov
for at stille krav om, at sådanne termometre har en rimelig korrekt vis-
ning.
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Termometrene blev sammenlignet med justerede standardtermometre ved

en række forskellige temperaturer efter at være bragt i ligevægt i f ry-

se-, køle- og termostatrum.

Resultatet blev, at de fleste stuetermometre havde en rimelig korrekt

visning i hele deres måleområde, hvorimod flere af frysetermometrene

havde en så væsentlig fejlvisning, at en anskaffelse af sådanne nærmest

må betragtes som et lotterispil.
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SEKRETARIATET
19. marts 1981

Rapport fra arbejdsgruppe 3

Udvalget for revision af lovgivningen på det måletekniske og juster-
pligtige område besluttede på sit 2. møde at nedsætte en arbejdsgrup-
pe, der skulle undersøge, hvorledes man, henset til de givne begræn-
sede økonomiske rammer, på mest hensigtsmæssige måde organiserer
opgavefordelingen på området.

Arbejdsgruppens kommissorium blev følgende:
"Arbejdsgruppen skal vurdere den organisatoriske opbygning (på
det måletekniske område) og spørgsmålet om, hvorledes udfærdigel-
se af forskrifter og udførelse af kontrol m.v. mest hensigtsmæssigt
tilrettelægges.
I forbindelse med nedsættelsen af arbejdsgruppen præciseredes,
at gruppen alene forventedes indledningsvis at kortlægge, hvorle-
des de måletekniske kontrol- og lignende funktioner på nuværende
tidspunkt er organiseret, såvel inden for hovedområdet som inden
for de specialområder, der henhører under de enkelte ministe-
rier. "

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:
Kontorchef Per Lund Thoft, industriministeriet (formand)
Direktør E. Repstorff Holtveg, justervæsenet
Kontorchef Leif Christoffersen, Statens Tekniske Prøvenævn
Civilingeniør Jens Nørgård, Industrirådet
Civilingeniør Gurli Rastrup Andersen, Forbrugerrådet
Akademiingeniør Poul Hjort Hansen, Energistyrelsen
Statsautoriseret ve]er og måler Ove Udesen
Sekretariat: Fuldmægtig Annette Bjåland Andersen og

fuldmægtig Frank Bjerg Mortensen, industrimini-
steriet
Afdelingsingeniør Hilmer Hansen, justervæsenet
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1. Den nuværende organisation og opgavefordeling.

A. Den regeludstedende myndighed på dette område er henlagt til

industriministeriets departement. Justervæsenet er i medfør af

lov om mål og vægt og justerreglementerne ligeledes bemyndiget

til at udfærdige regler på dette område. På specialområder foreta-

ges regeludstedelse m.v. af et stort antal ministerier og instituti-

oner.

B. Til bistand for industriministeriet er der nedsat et metrologiud-

valg, der vejleder industriministeriet ved administrationen af be-

stemmelserne om måleenheder, ligesom udvalget skal sørge for, at

prototyper og grundnormaler tilvejebringes i fornødent omfang

samt sørge for disses opbevaring og vedligeholdelse.

C. Laboratoriet for fundamental metrologi.

Laboratoriet har til opgave at drive videnskabelig forskning inden

for den fundamentale metrologi og herunder varetage de forpligtel-

ser, som påhviler læreanstalten i forbindelse med rigsprototyperne

i henhold til de herom gældende bestemmelser.

I øvrigt påhviler det laboratoriet at udføre konsulentarbejde for

industriministeriet inden for den fundamentale metrologi i et om-

fang, der fastsættes efter forhandling mellem industriministeriet,

laboratoriet og læreanstalten og herunder at løse opgaver, hvor

metrologisk ekspertise og laboratoriemæssige faciliteter er nødven-

dig.

Laboratoriet deltager efter nærmere aftale med industriministeriet

fra sag til sag i internationale møder, hvor teknisk metrologisk

ekspertise er nødvendig.

Beslutning om laboratoriets nedlæggelse eller grundlæggende æn-

dringer i dets arbejdsopgaver eller organisation træffes af under-

visningsministeriet efter indstilling fra læreanstaltens rektor og

efter indhentet udtalelse fra industriministeriet.



155

D. Justervæsenets virksomhed og opgaver er afgrænset og defi-

neret i den nugældende lov om mål og vægt samt i handelsmi-

nisteriets bekendtgørelse om henholdsvis justerreglement og

EØF-justering foruden i de hidtil publicerede EØF-specialdi-

rektiver om måleinstrumenter.

I henhold hertil, varetager justervæsenet den administrative

og regelfastsættende virksomhed efter loven om mål og vægt.

Der er desuden tale om varetagelse af følgende funktioner:

a) Justering, omjustering samt prøvning af justerpligtige

måleinstrumenter i Danmark.

b) Prøvning og undersøgelse af måleinstrumenter, der øn-

skes godkendt til justering, omfattende:

konstruktionsprøvning

funktionsprøvning

pålidelighedsprøvning

c) Anden rekvireret måleteknisk prøvning og kontrol, for

offentlige myndigheder og erhvervsliv m.v.

d) Fremstilling og forhandling af de i henhold til justervæ-

senets eneret (lov om mål og vægt, § 6) nærmere angiv-

ne justerede måleredskaber (målestokke og -kar, lod-

der, bismere etc.).

e) Det lovbundne tekniske eftersyn på brugsstedet af de i

Danmark ved salg af varer og levering af tjeneste- og

transportydelser anvendte justerpligtige måleinstrumen-

ter.

Med virkning fra 1. januar 1980 omdannedes statsprøveanstalten

til et selvejende teknologisk serviceinstitut under navnet "Dansk

institut for prøvning og justering" (DPJ).

Fra samme dato indgik den del af justervæsenet, der varetager

teknologisk servicevirksomhed, i dette institut.

De under a) - e) nævnte funktioner varetages nu af DPJ eller an-

dre af STP autoriserede laboratorier under justervæsenets tilsyn

og på dettes ansvar.
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Dette har indebåret, at justervæsenets funktioner i dag i overve-
jende grad består i egentlige myndighedsopgaver og overordnet
koordinerende virksomhed omfattende bl.a. de administrative og
regelfastsættende opgaver i henhold til lovgivningen om mål og
vægt samt funktionen som koordinerende faglig myndighed på om-
rådet legal metrologi over for modsvarende kompetente myndighe-
der i udlandet og repræsentationen af Danmark i det faglige sam-
arbejde inden for Organisation Internationale de Metrologie Legal
(OIML) og i EØF vedrørende justerpligtige måleinstrumenter.

E. Statens Tekniske Prøvenævn, der er etableret i medfør af lov nr.
144 af 21. marts 1973, har 2 hovedopgaver:

- at følge, fremme og samordne den tekniske prøvning, som udfø-
res i danske laboratorier og prøvningsinstitutioner

- at administrere en autorisationsordning for prøvningslaboratorier
både offentlige, selvejende og private.

Ved teknisk prøvning forstås i denne lov enhver form for be-
stemmelse af fysiske størrelser, stoffers og materialers egenskaber,
struktur og bestanddele, herunder materialers, færdige produk-
ters og konstruktioners modstandsevne over for ydre påvirkninger,
samt enhver form for undersøgelse af færdige produkters og kon-
struktioners anvendelighed og funktionsdygtighed under forekom-
mende ydre omstændigheder.

a) Specielt vedrørende den første hovedopgave varetages denne
ved, at nævnet
virker rådgivende og initiativtagende over for myndigheder,
institutioner og andre i tekniske prøvningsanliggender,
overvåger, at de fornødne prøvningsressourcer til dækning
af samfundets behov for teknisk prøvning er til stede og ud-
nyttes hensigtsmæssigt i et koordineret samarbejde mellem
offentlige og private laboratorier m.v.,

virker rådgivende over for myndighederne i forbindelse med
anvendelse af statsmidler til investering i udbygning af lan-
dets ressourcer for rekvireret teknisk prøvning,
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følger virksomheden i de af staten oprettede eller understøt-

tede tekniske prøvningslaboratorier m.v. og afgive indstilling

til de pågældende myndigheder om sådanne ændringer i insti-

tutionernes vedtægter, arbejdsområder, aktiviteter og takst-

beregning, som nævnet finder hensigtsmæssigt.

b) Nævnets anden hovedopgave er, at

autorisere laboratorier m.v. til at foretage teknisk prøvning

og kontrollere de autoriserede laboratorier m.v. og den do-

kumentation, der udstedes for resultaterne af den autorisere-

de tekniske prøvning.

I det omfang, nævnet anser det for godtgjort, at der på et prøvnings-

område bør være adgang til at få udført autoriseret teknisk prøvning,

kan nævnet efter ansøgning autorisere et eller flere laboratorier hertil.

Autoriseret teknisk prøvning udføres for at tilvejebringe et objektivt

grundlag for vurdering af materialers, produkters og konstruktioners

anvendelighed, sikkerhed og kvalitet med henblik på dokumentation af

overholdelsen af forskrifter vedrørende den offentlige sikkerhed samt

til brug ved retsafgørelser og i kontraktsforhold, hvori der indgår re-

sultater af teknisk prøvning.

Forudsætningen for at få autorisation på et prøvningsområde er, at et

laboratorium besidder en sådan sagkundskab, en sådan kapacitet og et

sådant udstyr, og har en sådan uafhængighed, at det inden for det

pågældende prøvningsområde kan udøve sin virksomhed på fuld betryg-

gende og principielt uvildig måde.

Den hastige tekniske udvikling på en række fagområder har gjort det

hensigtsmæssigt at tildele de højest kvalificerede laboratorier inden for

disse områder en mere omfattende autorisation afgrænset til prøvning

inden for det pågældende fagområde, således at det overlades til labora-

toriet at vurdere, hvorvidt en given prøvningsopgave kan gennemføres

som autoriseret prøvning, og, såfremt dette skønnes at være principi-

elt muligt, derefter at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og rappor-

tere den autoriserede prøvning efter nævnets retningslinier.
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Sådanne prøvninger - hvortil typeprøvning af nyudviklede konstruk-
tioner og udstyr typisk henhører - vil ofte ikke være fuldtud norm-
fastlagte, fordi de fornødne forudsætninger for et norm- og standardi-
seringsarbejde ikke er til stede. Nævnet har derfor givet retningsli-
nier for disse prøvninger gående ud på, at de enkelte ikke-normfast-
lagte samlede prøvninger - karakteriseret ved at være individuelt t i l -
passet den konkrete prøvningsopgave - skal være sammenstillet af til
den pågældende opgave alment anerkendte prøvningstekniske delelmen-
ter.

For at trediemand til stadighed kan have tillid til de prøvningsresulta-
ter, som et autoriseret laboratorium afgiver, kontrollerer nævnet lø-
bende, at laboratoriernes kvalitetsniveau opretholdes.

Den vigtigste kontrolforanstaltning er, at nævnet mindst én gang årligt
ved sine særlige sagkyndige og sit sekretariat foretager inspektionsbe-
søg på laboratorierne. Der foretages herunder en omhyggelig gennem-
gang af laboratoriets virksomhed på autorisationsområdet, bl.a. ved på
basis af stikprøvevis udtagne prøvningsrapporter at følge enkelte prøv-
ninger fra prøvens modtagelse til prøvningsrapportens udfærdigelse,
ved undersøgelse af prøvningsprotokoller m.v., ligesom det undersø-
ges, om laboratoriet overholder de forudsætninger og vilkår, der lå til
grund ved autorisationens meddelelse. Det understreges, at nævnet
kan tilbagekalde autorisationer, såfremt laboratoriets forhold og virk-
somhed gør dette nødvendigt.

Pr. 1. januar 1981 er der meddelt 36 laboratorier ialt 77 autorisationer.
4 af disse laboratorier er statslige og 32 er private, heraf er 15 labo-
ratorier identiske med de af Industriministeriet godkendte teknologiske
serviceinstitutter. Dansk Institut for Prøvning og Justering (DPJ) t i l -
hører sidstnævnte gruppe og har 7 autorisationer. Der er ialt givet 9
autorisationer til at foretage autoriseret kalibrering.



159

F. Statens tekniske Prøvenævn har sekretariat i Teknologistyrelsen,

der tillige er sekretariat for Teknologirådet. Teknologirådet har -

udover en løbende kontakt med de godkendte, teknologiske servi-

ceinstitutter - en til Prøvenævnet svarende koordinerende rolle

inden for det teknologiske serviceområde. Teknologirådet kan gen-

nem ydelse af tilskud støtte etablering af prøvnings- og måletek-

niske ressourcer, bl.a. på de godkendte teknologiske serviceinsti-

tutter, hvoraf DPJ er en enkelt. Som ovenfor nævnt er 14 af de

autoriserede laboratorier identiske med de godkendte teknologiske

serviceinstitutter.

G. De statsautoriserede vejere og målere er forpligtet til inden for

det område, der er fastsat i beskikkelsen, efter anmodning at ud-

føre vejning, måling og tælling. Det kræves, at der til statsauto-

riseret vejning og tælling anvendes justerede redskaber, der er

godkendt hertil af justervæsenet. Beskikkelsen som statsautorise-

ret vejer og måler meddeles af industriministeriet. Forinden be-

skikkelsen gives, har politimesteren (i København magistraten)

foretaget opslag af stillingen i Statstidende og i de lokale bla-

de. De indkomne ansøgninger forelægges den stedlige handel-

standsforenings bestyrelse (i København Grosserer-Societetes Ko-

mité), der efter forhandling med andre interesserede sammenslut-

ninger så vidt muligt indstiller mindst 3 kvalificerede ansøgere.

Ved besættelsen af de nævnte stillinger, bortset fra stillingen som

vejer og måler i København forelægges ansøgningerne desuden

vedkommende kommunalbestyrelse. Ansøgningerne indsendes der-

efter bilagt de indhentede erklæringer med politimesterens (magi-

stratens) udtalelse. Ved denne procedure søges sikret, at den

person, der beskikkes som statsautoriseret vejer og måler vil væ-

re uvildig i et kommende arbejde. Forinden beskikkelsen meddeles

vejere og målere modtager disse en kort instruktion (af maksimalt

8 timers varighed) af justervæsenet.
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H. Organisationen af det måletekniske område inden for industrimini-
steriets regie fremgår af følgende diagram:

2. Opgavefordelingen på andre områder.

Arbejdsgruppen vedrørende prøvningspligt/justering/offentlig kontrol
besluttede på sit 1. møde den 10. oktober 1980, at sekretariatet skulle
foranstalte en høring af arbejdsministeriet, boligministeriet, energimini-
steriet, fiskeriministeriet, forsvarsministeriet, indenrigsminsteriet, ju-
stitsministeriet, landbrugsministeriet, miljøministeriet, ministeriet for
offentlige arbejder, departementet for told--og forbrugsafgifter, under-
visningsministeriet samt bacon kontrol len med henblik på at få oplysning
om, på hvilke områder der inden for ministeriets ressort, herunder de-
res styrelser, anvendes specielle måleinstrumenter og i hvilket omfang,
der er fastsat krav til måleinstrumenters tolerancegrænser, samt hvor-
ledes den måletekniske kontrol eller lignende er organiseret.
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De indkomne svar har vist, at den organisatoriske opbygning inden
for det måletekniske område er meget forskelligartet. På hvert enkelt
område har man i forbindelse med udstedelse af de måletekniske for-
skrifter taget stilling t i l , hvorledes en eventuel kontrol bedst kan gen-
nemføres.

På adskillige områder er det foreskrevet, at den tekniske gennemførel-
se af kontrollen skal bestå i, at målinger foretages, eller måleinstru-
menter kalibreres, af de af Statens tekniske Prøvenævn autoriserede
laboratorier eller af dertil af de enkelte myndigheder udpegede labora-
torier.

Således har arbejdsministeriet oplyst, at tilsynskredsens udstyr til må-
ling af fysiske og kemiske miljøfaktorer løbende kalibreres af kredsene
selv eller af arbejdsmiljøinstituttet. Arbejdsmiljøinstituttet kontrollerer
visse af sine standarder og måleinstrumenter ved at lade dem underka-
ste prøvning på laboratoriet for fundamental metrologi, autoriserede la-
boratorier m.v.

Landbrugsministeriet gør i vidt omfang brug af dertil af dette ministe-
rium udpegede laboratorier, f.eks. de kemisk-analytiske.

Ligeledes har departementet for told- og forbrugsafgifter meddelt, at
prøvning af drikkevarer, mineralolieprodukter, denaturerede produkter
m.v. med relation til told- og afgiftsloven foretages af toldlaboratoriet,
der har autorisation fra Statens tekniske Prøvenævn.

Flere laboratorier foretager selv kontrol og kalibrering af måleinstru-
menter. Arbejdsministeriet har således oplyst, at måleteknisk kontrol af
tilsynskredsens trykbeholdere løbende foretages af arbejdstilsynet
selv.

I visse tilfælde overlades arbejdet med kalibreringen af måleinstrumen-
ter ti l leverandøren af de pågældende instrumenter.
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Det er gruppens opfattelse, at næppe alle de indkomne svar er så fy l-

destgørende, som det havde været ønskeligt. Gruppen er således be-

kendt med, at der inden for visse ministerier er etableret måletekniske

kontrolsystemer på et højt specifikationsniveau. Det er imidlertid grup-

pens opfattelse, at organisationen og indholdet af disse systemer er af

en sådan art, at den organisation, gruppen foreslår etableret ikke vil

komme i strid med disse systemer, ligesom det åbner mulighed for også

at rumme disse systemer, såfremt dette måtte ønskes af de enkelte mi-

nisterier m.v.

3. Lovgivningen i andre lande.

I det følgende er der givet en kort redegørelse af den organisatoriske

opbygning på det måletekniske område i Tyskland, England, Holland og

Sverige.

Baggrunden for netop at have medtaget disse lande er, at disse landes

organisatoriske opbygning på det måletekniske område er forskelligar-

tet, og for de flestes vedkommende fornyligt underkastet revision.

Endvidere at Tyskland, Holland og England i denne forbindelse må for-

modes at have opbygget prøvningsfaciliteter med henblik på opfyldelse

af EF-forpligtelser, mens Sverige er medtaget som følge af de sammen-

lignelige nordiske forhold på området.

TYSKLAND Efter enhedsloven er det pålagt Physikalisch-Technische

Bundesanstant (PTB) at etablere og vedligeholde nationale normaler for

enheder, som kan materialiseres, og fremgangsmåder for ikke materiali-

serbare enheder, samt i øvrigt at udføre grundlæggende fundamental

metrologi med deltagelse i internationalt arbejde herom.

Efter justerloven skal PTB også forestå den forbundsmæssige ledelse af

den øvrige udøvelse af legal metrologi i Tyskland. PTB forestår såle-

des alle typegodkendelser af justerpligtige måleinstrumenter, mens den

praktiske justering udføres af de enkelte "Länders" justervæsener. For

visse måleinstrumentkategorier: vand-, gas-, varme- og elektricitets-

målere findes en speciel ordning, idet disse instrumenter ikke justeres,

men "beglaubiges" af særligt autoriserede prøvelaboratorier, som kan

tilhøre instrumentproducenter, forsyningsselskaber eller serviceforeta-

gender.
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Udover ovennævnte forskrifter for legal metrologi findes yderligere de-

tailforskrifter udarbejdet af PTB i samarbejde med de regionale juster-

væsener, og endelig har disse udførlige, egne forskrifter.

De af EF opstillede direktiver for justerpligtige måleinstrumenter er

indarbejdet i de modsvarende tyske justertekniske bestemmelser for de

enkelte instrumentkategorier, således at disse kun har dobbelte afsnit,

hvor de nationale og EF-bestemmelserne ikke endnu er fælles.

I 1977 oprettede PTB og den tyske industriorganisation "Bundesver-

band der Deutschen Industrie" efter engelsk forbillede et nyt organ,

"Deutsche Kalibrierdienst (DKD)" til forbedring og effektivisering af

det tyske erhvervslivs adgang til kalibrering af måleudstyr med spor-

barhed til PTB's nationale primærnormaler. Til supplering af PTB's

knappe ressourcer kan erhvervsvirksomhedernes laboratorier autorise-

res til at udstede DKD-kalibreringscertifikater med et indhold, der er

aftalt individuelt mellem PTB/DKD og det pågældende laboratorium.

ENGLAND

Den centrale, regeludstedende justermyndighed er "National Weights

and Measures Laboratories" i London, hvis primære opgaver er sikring

af legale målingers sporbarhed, typegodkendelse af justerpligtige måle-

instrumenter og varetagelse af internationale relationer. Den daglige

justervirksomhed i industri og erhvervsliv udøves derimod decentralt

af de respektive kommunale myndigheder (counties).

I 1976 suppleredes loven med et dekret om offentlig kvantumskontrol

med færdigpakkede varer. Reglerne herfor følger stort set de gælden-

de EØF-direktiver for e-mærkede varer.

Hvad angår måleteknisk kontrol og typegodkendelse af henholdsvis el-

og gasmålere, er disse funktioner henlagte til The National Electricity

Board og The National Gas Board.



164

Med henblik på at tilgodese behovet inden for videnskab og industri
for kalibrering af måleinstrumenter i forhold til anerkendte normaler
har den engelske regering oprettet en officiel kalibreringstjeneste "The
British Calibration Service (BCS)" med tilknytning til "National Physi-
cal Laboratory (NPL)". Såvel statslige som private laboratorier er t i l -
knyttet kalibreringstjenesten, som med en stab af uafhængige eksper-
ter overvåger, at kvalitetn af de udstedte BCS-kalibreringscertifikater
er tilfredsstillende.

HOLLAND
Med lovrevisionen af 1962 blev samtidig truffet beslutning om opbyg-
ning af et stort centrallaboratorium for den metrologiske tjeneste -
Dienst van het Ijkwesen.

Dette laboratorium - Van Swinden Laboratorium - fik som hovedopgave:
at etablere og opretholde en række grundnormaler
at gennemføre typegodkendelse af instrumenter, som skal
justeres
at udføre rekvirerede kalibreringer
og at rådgive vedrørende metrologi

De justertekniske opgaver - udover typegodkendelserne - udføres af
justervæsenets fem regional kontorer. Flere af disse har egne, veludsty-
rede speciallaboratorier, og regionerne benytter desuden også visse
private laboratorier, idet prøvninger her så overvåges af justervæse-
nets personale.

Justervæsenet har en overordnet rolle i den hollandske kalibrerings-
organisation NKO, idet det udsteder NKO-autorisationer til kalibre-
ringslaboratorier. Disse NKO-autorisationer modsvarer de danske af
STP udstedte kalibreringsautorisationer.

SVERIGE
På grundlag af et forudgående udredningsarbejde vedtog Rigsdagen i
1972, at den offentlige metrologiske service skal tilrettelægges som et
decentralt system baseret på eksisterende tilgængelige metrologiske res-
sourcer, såvel statslige som private.
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Statens Provningsanstalt (SP) udpegedes som centralt forvaltningsmyn-

dighed for officiel prøvning og kontrol samt almen og legal metrologi.

Til varetagelse af samordningen af den metrologiske service har SP op-

rettet en særlig afdeling "Mätcentrum".

For fuldstændigheds skyld skal nævnes, at SP, der tillige er forvalt-

ninsmyndighed for justering, samtidig med dannelsen af "Mätcentrum"

etablerede en parallel organisatorisk enhed for samordning af prøv-

ning, kontrol og legal metrologi med betegnelsen "Provcentrum".

Til at bistå SP vedrørende principielle spørgsmål om den måletekniske

organisations opbygning og virksomhed er nedsat et rådgivende organ

"Rådet för Frågar om allmän metrologi" (M-rådet).

Den metrologiske serviceorganisation omfatter for det første de såkaldte

"Riksmätplatser", som er statslige institutioner, der på et givet område

har de bedste tilgængelige personale- og udstyrsmæssige ressourcer og

på grundlag heraf af regeringen udpeges som Sveriges primære metro-

logiske institution på det pågældende område. For det andet består or-

ganisationen af de såkaldte "Auktoriserade matplatser", som kan være

statsejede eller private og som i henhold til den individuelle autorisati-

on refererer til de tilsvarende "Riksmätplatser".

I de enkelte autorisationer fastlægges tillige det nøjagtighedsniveau,

som under hensyntagen til udstyr og personale ønskes og beherskes af

det pågældende serviceorgan.

Tilpasningen til udviklingen af behovet for metrologisk service og de

teknologiske muligheder varetages af SP, som dels kan forberede og

indstille udpegning af nye "Riksmätplatser", dels kan indrette autorisa-

tionsvirksomheden under hensyntagen til den aktuelle situation.
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4. Opgavefordelingen indenfor det måletekniske og justerpligtige om-

råde

De opgaver, der skal varetages indenfor området, vedrører især

a regeludstedelse

love

bekendtgørelser

tekniske forskrifter

b internationalt samarbejde

fundamental metrologi (BIPM og WEMC) *)

EF-arbejde, OIML m.v. *)

c national koordination

det forskningsmæssige område

det regelfastsættende område

det tekniske område

d etablering og vedligeholdelse af primærnormaler, sikring af

sporbarhed samt forskning indenfor den fundamentale me-

trologis område

e udførelse af kalibrering på forskellige præcisionsniveauer

f typegodkendelse og justering af måleinstrumenter, stikprøve-

mæssig kontrol af instrumenter samt lignende obligatorisk må-

leteknisk kontrol

Organisationen af den fundamentale metrologi samt en kalibreringstje-

neste.

For så vidt angår den fundamentale metrologis område, har arbejds-

gruppe I i sin rapport konstateret, at Danmark efter europæisk måle-

stok ligger væsentligt under nutidens niveau. En konsekvens heraf er,

*) - BIPM: Bureau International de Poids et Measures

WEMC: Western European Metrologi Club

OIML: Organisation International de Metrology Legale
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at Danmark ikke formår indenfor NORMET-arbejdet at yde en indsats

på linie med Finland, Norge og Sverige. Yderligere kan nævnes, at

mens England, Tyskland, Sverige, Holland, Frankrig og Italien - samt

i nær fremtid Norge - forhandler bilaterale aftaler om anerkendelse af

hinandens certifikater vedrørende primærnormaler, står Danmark uden

for disse forhandlinger. Arbejdsgruppe I har endvidere anset det for

overvejende sandsynligt, at Danmark som følge af det lave internationa-

le metrologiske omdømme mister industriordrer, hvorfor der i arbejds-

gruppen har været enighed om, at den danske fundamentale metrologi

bør styrkes væsentligt.

Arbejdsgruppen har i sin rapport peget på to alternative løsninger,

der begge kræver en udvidelse af de økonomiske rammer. Arbejds-

gruppe I har skønnet, at de årlige udgifer ved de to ordninger vil

være omtrent lige store og udgøre ca. 10 "akademiske mandår", hvortil

kommer tilhørende driftsbevillinger og servicefaciliteter.

Idet der iøvrigt henvises til arbejdsgruppens rapport refereres løs-

ningsforslagene kort her.

Det første peger på etableringen af et nationalt, centralt laboratorium -

evt. gennem en væsentlig udvidelse af det eksisterende laboratorium

for fundamental metrologi - der udover forskning særligt skal have an-

svaret for tilstedeværelsen og opbevaringen af primære normaler samt

etablering af sporbarhed til enhedsdefinitionerne.

I følge det andet løsningsforslag skulle samfundets krav med hensyn til

metrologisk tjeneste - såsom etablering af sporbarhed, opretholdelse af

den fornødne bestand af normaler, forskningsvirksomhed samt deltagel-

se i internationalt arbejde - opfyldes ved at opgaverne pålagdes de al-

lerede eksisterende autoriserede laboratorier og forskningsinstitutioner,

således at disse etableres som primære laboratorier indenfor hvert sit

område.

Begge løsningsforslag forudsætter, at erhvervslivets instrumenter og

normaler fortsat kalibreres af decentrale kalibreringslaboratorier, samt

at der oprettes et "statens metrologinævn". Nævnet skal efter det

første forslag forestå en autorisationsordning for kalibreringslaboratori-

erne; efter det andet forslag skal det særligt forestå udlægningen af
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arbejdsopgaver til de enkelte laboratorier, der udpeges som primære
laboratorier for den enkelte enheder.

I arbejdsgruppe I's rapport er der redegjort for fordele og ulemper ved
de to forslag til løsning af organisationen på området fundamental me-
trolog i/kalibreringstjeneste.

Arbejdsgruppe III har nøje overvejet disse forhold, og der har herefter
i gruppen været enighed om at anbefale det sidstnævnte løsningsforslag.
Afgørelsen af hvilket, der bør søges fremmet, bør imidlertid træffes af
hovedudvalget.

Rammelov og arbejdsopgaver.

I arbejdsgruppe 11's rapport er det foreslået, at den fremtidige lov om
mål og vægt skal have karakter af en rammelov, således at den nærme-
re afgrænsning af den offentlige måletekniske kontrol skal ske ved
regeludstedelse foretaget af de myndigheder, der i øvrigt er kompetente
indenfor de enkelte områder. For så vidt angår industriministeriets res-
sort bør der her nærmere tages stilling t i l , hvorledes denne regelfast-
sættelse skal organiseres.

Hensynet til at der så vidt muligt udarbejdes ensartede forskrifter for
de enkelte typer måleinstrumenter uanset anvendelse tilsiger, at ud-
formningen af reglerne samles hos en myndighed, der imidlertid på om-
råder, hvor der allerede er fastsat regler om måleteknisk kontrol, ale-
ne vil kunne udstede forskrifter efter aftale med vedkommende myndig-
hed.

Herved søges på den ene side sikret, at reglerne om måleteknisk kon-
trol indpasses i de respektive myndigheders øvrige kontrolsystemer på
de enkelte områder, og på den anden side gennem den koordinerende
virksomhed, at der ikke for en instrumenttype udstedes forskelligarte-
de tekniske forskrifter. Det skal imidlertid understreges, at det står
de enkelte myndigheder f r i t fortsat på egen "hånd i kraft af bemyndi-
gelser i særlovgivningen at udstede specialregler indenfor de respekti-
ve områder.
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Derudover består de faktiske funktioner i forbindelse med den obliga-

toriske kontrol i tilsyn med reglernes overholdelse i form af teknisk

prøvning af instrumenters pålidelighed og funktion, udstedelse af type-

godkendelser, stikprøvekontrol af ibrugværende instrumenter m.v.

Der er et forholdsvis omfattende internationalt arbejde, der skal vareta-

ges, ligesom der foreligger koordineringsopgaver, der skal opfyldes,

navnlig med henblik på sikring af den bedst mulige ressourceud-

nyttelse.

For så vidt angår regelfastsættelsen bemærkes, at denne dels vedrører

overordnede regler svarende til indholdet af den nugældende lov om

mål og vægt, dels vedrører regler på et højt teknisk specifikationsni-

veau.

Central- decentral organisation.

I arbejdsgruppe III er det overvejet, hvorvidt det vil være hensigts-

mæssigt at henlægge samtlige opgaver vedrørende den obligatoriske må-

letekniske kontrol til én institution.

En sådan ordning vil indebære en udskillelse og overførelse af eksiste-

rende måletekniske prøvningsressourcer til institutionen.

Fordelen ved ordningen ville navnlig være, at man derved ville sikre

den tekniske sagkundskabs tilstedeværelse, samt at man gennem en di-

rekte styring vil kunne sikre, at der ikke parallelt sker opbygning af

ensartede prøvningsressourcer flere steder med forøgede omkostninger

for samfundet til følge.

Det er imidlertid gruppens opfattelse, at en sådan institution kun me-

get dårligt vil kunne indpasses i den eksisterende decentrale organi-

sation på det teknologiske og prøvningsmæssige serviceområde. Ved lo-

ven om Statens tekniske Prøvenævn har man gennem prøvenævnets

virksomhed søgt at tilvejebringe den mest hensigtsmæssige og fleksible

ressourceudnyttelse ved en opretholdelse og udbygning af de decentra-

le prøvningsfaciliteter.
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En udskillelse af de måletekniske prøvningsressourcer fra dette system
og overførelse heraf til en statslig myndighed vil i øvrigt, udover at
være stærkt ressourcekrævende, medføre væsentlige styringsmæssige
problemer, bl.a. i budgetmæssig henseende. Det bør i denne forbindel-
se nævnes, at det bl.a. var sådanne forhold, der nødvendiggjorde den
ovenfor beskrevne opgaveoverførelse fra justervæsenet til den selvejen-
de institution DPJ. Gruppen finder på baggrund heraf, at afgørende
hensyn taler imod overførelsen af prøvningsressourcerne til én statslig
institution.

Gruppen har dernæst drøftet hensigtsmæssigheden af en opgaveforde-
ling, i henhold til hvilken den administrative regeludformning henlæg-
ges til et statsligt organ, hvorimod det tekniske eftersyn med instru-
menter m.v. henlægges til autoriserede laboratorier. Det statslige or-
gan skulle desuden varetage de koordinerende funktioner samt det in-
ternationale arbejde. Af høringsrunden fremgik imidlertid, at der kun i
meget begrænset omfang blandt de hørte myndigheder føltes et behov
for en koordinerende instans for samtlige de involverede myndigheder
indenfor det måletekniske område. På baggrund heraf vil koordinerings-
opgaverne i det væsentligste omfatte funktioner indenfor industrimini-
steriets ressort.

Udvalget har navnlig drøftet hensigtsmæssigheden af denne adskillelse
af regeludstedelsen og kontrolfunktionen. Udvalget har været opmærk-
som på, at opdelingen forudsætter, at den regelfastsættende myndighed
kan skaffe sig den fornødne viden om de enkelte instrumenttyper
m.v., hvilket kan give anledning til vanskeligheder, såfremt den prak-
tiske udøvelse af arbejdet ikke ligger hos denne myndighed.

Disse synspunkter kunne tale for, at udstedelsen af de detailjerede
tekniske forskrifter kunne henlægges til de enkelte tilsynsorganer,
d.v.s. DPJ og de andre autoriserede laboratorier. Dette forudsætter
dog en betydelig koordinerende indsats, ligesom en adgang for private
selvejende institutioner til at udstede Strafsanktionerede regler kan gi-
ve anledning til betænkeligheder. Gruppen finder på denne baggrund
at den tekniske regeludstedelse principielt bør henlægges til den koor-
dinerende myndighed, men at der bør være mulighed for en delegation
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på tekniske områder. Delegationsadgangen bør anvendes, hvor dette er
teknisk og administrativt forsvarligt med henblik på at sikre den mest
fleksible og mindst bureaukratiske administration på området og som ud-
gangspunkt således, at den koordinerende instans' egen regeludstedel-
se primært vedrører de overordnede regler, der fastlægger justerplig-
tens udstrækning, principperne for den øvrige regeludstedelse samt
overordnede tekniske regler. Under alle omstændigheder forudsættes
den koordinerende instans' regeludstedelse udført i nøje samarbejde med
de enkelte kontrollerende instanser, således at disse efter den koordi-
nerende myndigheds anvisning gennem udfærdigelse af udkast til de
tekniske regler m.v. vil kunne sikre den tekniske lødighed af regler-
ne. Det bemærkes i denne forbindelse, at den koordinerende myndighed
bør være teknisk fagkyndig.

Det må endvidere sikres, at de berørte erhvervs- og forbrugerorgani-
sationer inddrages i arbejdet med udstedelse af regler om måleteknisk
kontrol. For at gøre systemet så lidt burekratisk som muligt, vil det
formentlig alene være nødvendigt at inddrage erhvervsorganisationerne
m.v. til egentlige lovbundne forhandlinger ved mere overordnet regel-
udstedelse.

Justervæsenet/Teknologistyrelsen.

Opretholdelsen af justervæsenet efter overførelsen af den væsentligste
del af dets virksomhed til DPJ var at betragte som en midlertidig løs-
ning, der var nødvendiggjort af den gældende lov om mål og vægt, der
ikke muliggjorde en uddelegering af samtlige justervæsenets opgaver til
ikke statslige organisationer.

Justervæsenet består efter udskillelsen af 8 medarbejdere. En så lille
institution vil efter gruppens bedømmelse ikke på længere sigt kunne
fungere hensigtsmæssigt og varetage de nævnte opgaver på tilfredsstil-
lende måde.

På baggrund heraf er der enighed i gruppen om, at justervæsenet ikke
bør opretholdes som en selvstændig institution.



172

Arbejdsgruppen har overvejet at overføre justervæsenets hidtidige op-
gaver til teknologistyrelsen. Denne styrelse udfører i forvejen en om-
fattende virksomhed indenfor det teknologiske og prøvningsmæssige om-
råde. Den obligatoriske måletekniske kontrol er et led i den samlede
teknologiske virksomhed, der naturligt falder indenfor teknologistyrel-
sens område, hvortil kommer, at styrelsen, der bl.a. gennem sekretari-
atsbistanden for Statens Tekniske Prøvenævn har et indgående kend-
skab til de eksisterende prøvningsressourcer, allerede foretager lignen-
de koordineringsopgaver.

Arbejdsgruppen finder herefter, at justervæsenet bør nedlægges og
dets opgaver - j f r . dog nedenfor om metrologirådet - overføres til tek-
nologistyrelsen.

Metrolog i rådet.

Arbejdsgruppen har - ligesom arbejdsgruppe I - imidlertid fundet, at
der er behov for en yderligere styrkelse af de metrologiske funktio-
ner, hvilket efter gruppens formening bør ske gennem etableringen af
et særligt sagkyndigt råd - et metrologiråd - der skal sikre tilstede-
værelsen og koordinationen af metrologisk sagkundskab indenfor de for-
skellige fagområder.

Gruppen finder, at rådet særligt skal forestå følgende opgaver:

1 den overordnede forskriftsudstedelse på det justerpligtige
område

2 koordineringsfunktioner indenfor det samlede måletekniske
område, herunder af forskningsarbejdet

3 det internationale samarbejde
4 vejledningsopgaver indenfor det metrologiske område, samt

såfremt arbejdsgruppe I's andet forslag findes at burde frem-
mes

5 Tilvejebringelsen og vedligeholdelsen af prototyper og pr i -
mærnormaler.

Til varetagelsen af sidstnævnte opgave skal rådet søge bi-
stand hos laboratorier og forskningsinstitutioner.
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Rådet bør have sekretariat i teknologistyrelsen.

Indenfor det måletekniske område bør rådet have en ledende stilling

svarende til den, som Statens Tekniske Prøvenævn har indenfor områ-

det teknisk prøvning. Midler til løsning af rådets opgaver bør bevilges

særskilt på de årlige finanslove.

Udover økonomiske midler til at betale de enkelte laboratorier for de

omkostninger, der følger af det i pkt. 5 nævnte arbejde med at tilveje-

bringe og vedligeholde prototyper og primærnormaler, skal rådet have

økonomisk mulighed for at placere egentlige forsknings- og udviklings-

projekter på de enkelte laboratorier.

Henset til at opgaverne udover rent teknisk prægede spørgsmål også

omfatter myndighedsudøvelse i traditionel forstand samt i begrænset

omfang afgørelser med et vist politisk præg, har gruppen fundet, at

rådet udover faglig metrologisk sagkundskab tillige bør besidde et

bredt kendskab til erhvervs-, forbruger- og samfundsforhold.

Bl.a. henset til rådets regeludstedende virksomhed bør rådets afgørel-

ser kunne påklages til industriministeren, idet det dog forudsættes, at

efterprøvelsen af afgørelser i rent faglige metrologiske spørgsmål vil

være yderst begrænset.

Et mindretal i gruppen er betænkelig ved, at rådets kompetence omfat-

ter to vaesentforskellige områder, dels faglig metrologi på et højt viden-

skabeligt plan, dels forbrugerorienterede opgaver som fastlæggelse af

tilsynet med f.eks. vægte i detailhandelen. Dette medfører risiko for,

at rådet vil foretage en sådan prioritering af arbejdet, at opgaverne

på det ene af områderne ikke vil blive varetaget i tilstrækkelig grad.

Samtidig vil rådets sammensætning kunne give anledning til praktiske

problemer. Dette kunne tale for alene at tillægge rådet rådgivende kom-

petence på den legale metrologis område.

Såfremt rådet ikke tillægges besluttende kompetence, men alene rådgi-

vende funktioner, vil der imidlertid efter den øvrige del af gruppens

opfattelse være en væsentlig risiko for, at det ikke vil være muligt at

få de tilstrækkeligt kvalificerede personer til at indtræde i rådet.
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Autorisationer af kalibreringslaboratorier

For så vidt angår autorisationer af kalibreringslaboratorier har grup-

pen overvejet, hvorvidt kompetencen hertil bør overføres fra statens

tekniske prøvenævn til metrologi rådet.

For en sådan overflytning taler navnligt den i arbejdsgruppe I's rap-

port nævnte forskel på kalibreringsopgaverne og det traditionelle ker-

neområde for teknisk prøvning. Imod taler navnligt, at man gennem

oprettelsen af statens tekniske prøvenævn og dets senere virke har

opnået at samle næsten alle de tidligere autorisationersordninger i et

system, der efterhånden har opnået international anerkendelse. Ved en

udskillelse af kalibreringsautorisationerne vil der blive slået en breche

heri.

Der er i gruppen enighed om, at man gennem "kalibreringsudvalgets"

virksomhed og sekretariatsfællesskabet m.v. vil kunne sikre sig, at

det faglige indhold af autorisationerne er ens, hvadenten autorisatio-

nerne udstedes af Metrologirådet eller Statens Tekniske Prøvenævn.

Spørgsmålet er alene, om autorisationerne formelt skal udstedes af Me-

trologirådet eller af Statens Tekniske Prøvenævn.

Da ordningen omkring statens tekniske prøvenævn i øvrigt har vist sig

rationel og effektiv, og da sikringen af den særlige metrologiske fag-

kundskab vil kunne ske selvom autorisationerne foregår i statens tek-

niske prøvenævns regie, har et flertal af arbejdsgruppen fundet, at

der ikke bør finde en overflytning sted. Gennem en ændring af loven

om statens tekniske prøvenævn, hvorved en høringspligt indføres, vil

det kunne sikres, at metrologirådet inddrages i kalibreringsautorisatio-

nerne.

Det kan samtidig i bemærkningerne til ændringsloven præciseres, at

rådets faglige vurderinger på det metrologiske område i almindelighed

skal lægges til grund at statens tekniske prøvenævn, hvis arbejde i

forbindelse med autorisationer af kalibreringslaboratorier således i før-

ste række vil angå autorisationstekniske spørgsmål som f.eks. krav til

laboratoriernes dokumentation m.v.
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Et mindretal i arbejdsgruppen har fundet, at kompetencen til at udste-

de kalibreringsautorisationerne bør følge ansvaret for den faglige vur-

dering af de enkelte ansøgere, således at metrolog i rådet selvstændigt

skal kunne udstede autorisationerne. Laboratoriernes - og metrologirå-

dets - gennemslagskraft, navnligt i internationale forhold, vil dermed

øges.

Det internationale arbejde.

Gruppen har fundet anledning til at bemærke, at det i den kommende

lov særligt bør fremhæves, at metrologirådet skal have ansvaret for

det meget omfattende internationale arbejde, som bl.a. er beskrevet i

arbejdsgruppe I's rapport. Arbejdet bør varetages gennem rådets ud-

pegelse af personer, der indenfor de enkelte områder besidder særlig

fagkundskab.

Udførelsen af den obligatoriske kontrol.

Uanset hvilket af de to løsningsforslag, der vælges, bør tilsynet med

overholdelsen af de i medfør af loven udstedte regler henlægges til tek-

nologistyrelsen, der imidlertid - ligesom justervæsenet nu har det -

bør have mulighed for at bemyndige DPJ og andre af de af statens tek-

niske prøvenævn autoriserede laboratorier samt offentlige myndigheder

til at foretage selve eftersynet, herunder teknisk prøvning af instru-

menters funktion, udstedelse af typegodkendelser m.v.

Som et led i effektiviseringen af den obligatoriske måletekniske kontrol

bør teknologistyrelsen i tilfælde af overtrædelser have mulighed for at

forelægge den pågældende et bødeforlæg svarende til , hvad der er

gældende indenfor f.eks. skatteforvaltningen. Styrelsens funktion som

led i straffeforfølgningen skal imidlertid ikke udstrækkes udover fore-

læggelse af bødeforlæg samt "frivil l ig" inkassation af vedtagne bøder.

Såfremt bødeforlæg ikke vedtages eller vedtagne bøder ikke betales,

bør den videre forfølgning på sædvanlig måde overlades til politiet og

anklagemyndigheden.

I forbindelse med nedlæggelsen af justervæsenet vil dets finanslovsmæs-

sige ressourcer skulle overføres til teknologistyrelsen, ligesom opbyg-

ning af den fornødne sagkundskab i teknologistyrelsen må sikres.
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5. Forslag til lov om metrologi.

Følgende lovforslag vil tilgodese de ovennævnte hensyn:

Lov om metrologi

§ 1 Der oprettes et statens metrologiråd, der har til opgave at

1. fastsætte hvilke måleenheder, der finder anvendelse her
i landet,

2. fastsætte bestemmelser om måleteknik, måleinstrumenter
og måleteknisk kontrol,

3. overvåge at de fornødne måletekniske ressourcer er t i l -
stede og udnyttes hensigtsmæssigt i et koordineret sam-
arbejde mellem offentlige og private laboratorier,

4. bidrage til dansk metrologisk forskning gennem projekt-
støtte,

5. sørge for at prototyper, grundnormaler og referencema-
terialer tilvejebringes i fornødent omfang samt sørge for
disses opbevaring og vedligeholdelse,

6. virke rådgivende og initiativtagende overfor offentlige
myndigheder, institutioner og andre i metrologiske anlig-
gender, samt

7. forestå og koordinere dansk deltagelse i det internatio-
nale metrologiske arbejde.

§ 2 Statens metrologiråd består af indtil 12 medlemmer, der ud-
nævnes af industriministeren for indtil 4 år. Genudnævnelse
kan finde sted. Ingen der er fyldt 65 år kan udnævnes eller
genudnævnes. Industriministeren udnævner en formand
blandt rådets medlemmer.

Stk. 2 Rådet sammensættes således, at det besidder sag-
kundskab med hensyn til legal og videnskabelig metrologi
samt til måleteknik, og således at kendskab til erhvervs-,
forbruger- og samfundsforhold er repræsenteret i rådet.
Stk. 3 Rådets forretningsorden fastsættes af industrimini-
steren.
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§ 3 Industriministeren fastsætter nærmere regler om metrologirå-

dets virksomhed.

Stk. 2 Rådets afgørelser i henhold til § 1 nr. 1 og 2, j f r .

§ 8 og § 9 kan påklages til industriministeren.

§ 4 Rådets sekretariatsforretninger henlægges til teknologistyrel-

sen.

Stk. 2 Rådet kan til varetagelse af sine opgaver nedsætte

specielt sagkyndige udvalg og i øvrigt søge ekspertmæssig

bistand udefra og kan i særdeleshed til løsning af de i § 1

nr. 5 og 7 nævnte opgaver søge bistand hos de af Sta-

tens Tekniske Prøvenævn autoriserede laboratorier og hos

forskningsinstitutioner m.v., herunder indgå kontrakter med

disse om varetagelse af særlige opgaver.

§ 5 Midler til løsning af rådets opgaver bevilges på de årlige f i -

nanslove.

Kapitel II - Måleenheder.

§ 6 Grundlaget for måleenheder er det af generalkonferencen for $

mål og vægt vedtagne internationale enhedssystem (SI)

§ 7 De i det internationale enhedssystem fastsatte grundenheder

og deres forkortede betegnelser (symboler) er:

meter (m) til måling af længde

kilogram (kg) til måling af masse

sekund (s) til måling af tid

ampere (A) til måling af elektrisk strøm

kelvin (K) til måling af termodynamisk temperatur

mol (mol) t i l måling af stofmængde samt

candela (cd) ti l måling af lysstyrke.
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§ 8 Statens metrologiråd fastsætter nærmere regler om, i hvilket

omfang det internationale enhedssystem (SI) finder anven-

delse her i landet.

Stk. 2 Statens metrologiråd kan indenfor rammerne af in-

ternationale vedtagelser fastsætte regler om anvendelse af

måleenheder, som ikke er Sl-enheder.

Kapitel III - Måleteknisk kontrol

§ 9 Statens metrologiråd fastsætter efter forhandling med hoved-

organisationerne for de berørte erhverv og offentlige myndig-

heder samt forbrugerorganisationerne bestemmelser om måle-

teknisk kontrol, herunder bestemmelser om justeringspligt for

måleinstrumenter samt bestemmelser om kontrol af færdigpak-

kede varers vægt og volumenangivelser.

Stk. 2 På områder, hvor der efter anden lovgivning er gi-

vet måletekniske forskrifter, kan statens metrologiråd alene

fastsætte bestemmelser i henhold til stk. 1 efter aftale med

vedkommende myndighed.

Stk. 3 Statens metrologiråd kan bemyndige teknologistyrel-

sen og andre statslige myndigheder samt de af statens tekni-

ske prøvenævn autoriserede laboratorier til at fastsætte be-

stemmelser om måletekniske egenskaber, teknisk udførelse,

materiale, funktion, nøjagtighed og afprøvningsmåde for måle-

instrumenter. Industriministeren kan fastsætte regler om, i

hvilket omfang bemyndigelse kan meddeles.

§ 10 Tilsynet med overholdelsen af de i medfør af loven udstedte

bestemmelser udøves af teknologistyrelsen eller andre dertil

af teknologistyrelsen bemyndigede instanser. Bemyndigelse

kan efter indhentet udtalelse fra statens metrologiråd medde-

les de af statens prøvenævn autoriserede laboratorier samt

statslige og kommunale myndigheder.

Stk. 2 Taksterne for den i stk. 1 nævnte tilsynsvirksom-

hed godkendes af teknologistyrelsen.
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§ 11 Statens metrologiråd kan kræve meddelt alle sådanne oplys-
ninger, som skønnes nødvendige for dets virksomhed, herun-
der foreskrive anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstru-
menter.

Kapitel IV - Straf m.v.

§ 12 Den der undlader at meddele oplysninger, som afkræves i

medfør af § 11, straffes med bøde.
Stk. 2 I forskrifter udstedt i medfør af § 8 og § 9 stk. 1
kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser
i forskrifterne.
Stk. 3 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anparts-
selskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges sel-
skabet som sådant bødeansvar.

§ 13 I tilfælde af overtrædelser kan teknologistyrelsen eller den,
der bemyndiges derti l , tilkendegive den pågældende, at sa-
gen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erken-
der sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden
for en nærmere angiven fr ist, der efter begæring kan forlæn-
ges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse
finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af ankla-
geskrift i politisager tilsvarende anvendelse.
Stk. 3 Betales bøden i rette t id , eller bliver den efter
vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølg-
ning.

Kapitel V - ikrafttrædelse m.v.

§ 14 Loven træder i kraft den 1. januar 1983, dog træder §§ 2-4
i kraft den 1. juli 1982.
Stk. 2 Den 1. januar 1983 ophæves lov nr. 65 af 28. fe-
bruar 1950 om mål og vægt som ændret ved lov nr. 26 af 29.
januar 1964, lov nr. 213 af 4. juni 1965 samt lov nr. 246 af
12. januar 1976.
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Stk. 3 De i henhold til den tidligere lovgivning udstedte

forskrifter og meddelte tilladelser vedbliver at have gyldig-

hed, indtil de ændres eller tilbagekaldes i medfør af bestem-

melser i denne lov.

§ 15 Loven gælder ikke for Grønland eller Færøerne, men kan sæt-

tes i kraft ved kongelig anmodning med de ændringer, som

de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

6. Sammenfatning af arbejdsgruppens forslag.

I nedenfor anførte skema anføres, hvorledes opgaverne indenfor

området nu varetages, og hvorledes de vil kunne varetages i henhold

til gruppens forslag.

Opgavens art nuværende fremtidige

organisation organisation

a) regeludstedelse

- love ministerium og ministerium og

folketing folketing

- bekendtgørelser ministerium ministerium/

metrologirld

- tekniske justervæsenet metrologirld/autori-

forskrifter serede laboratorier

b) - internationalt ministerium metrologiråd/

samarbejde justervæsen autoriserede

særlige eksperter laboratorier

c) national koordina-

tion

- det forsknings- metrologiudvalget metrologirådet

mæssige
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- det regelfast- ministerium, metrplogirådet

sætteride område justervæsenet

- det tekniske justervæsenet metrologirådet

omride

d) etablering af nor- metrologiudvalg, metrologirådet/

maler m.v. og laboratoriet f. fun- autoriserede labora-

forskning inden damental metrologi, torier

for metrologi autoriserede labora-

torier

e)

kalibreringsopga- laboratoriet for fun- autoriserede labora-

ver damental metrologi, torier

autoriserede laborato-

rier

f)

typegodkendelse justervæsenet, autori- teknologistyrelsen/

og anden maletek- seret laboratorium autoriserede labora-

nisk kontrol torier.

I forbindelse med etableringen af metrolog i rådet forudsættes justervæse-
net og metrologiudvalget nedlagt, ligesom der må optages forhandlinger
med Danmarks Tekniske Højskoles ledelse om Laboratoriet for fundamen-
tal metrologi's fremtidige status og arbejdsopgaver.

Gennemførelsen af gruppens forslag forventes at medføre en styrkelse
af de metrologiske funktioner blandt andet gennem

en effektiv koordination såvel indenfor det måletekniske område
som sådant som i forhold til beslægtede områder, herunder speci-
elt det prøvningsmæssige område

den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende prøvningsressour-
cer såvel fagligt som materielt
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sikring af at de interesserede parters deltagelse i regelfastsættel-

sen

mulighed for at regeludstedelse m.v. inden for det måletekniske

område kan finde sted på alle de områder, såvel fagligt som res-

sortmæssigt, hvor der måtte være ønske herom og behov herfor

styrkelse af det faglige niveau specielt indenfor området fundamen-

tal metrologi, herunder den mest effektive sikring af, at ressour-

cer tilvejebringes og sporbarhed sikres på de områder, hvor der

udfra en helhedsbetragtning skønnes at være størst behov herfor.

Den fremtidige metrologiorganisation kan illustreres ved følgende orga-

nogrammer:
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Udvalget har drøftet, hvorvidt der i det foreliggende materiale er t i l -

strækkelig udførlig vejledning for metrologirådet til at påtage sig va-

retagelsen af de opgaver, som ved arbejdsgruppernes rapporter og det

på basis heraf udarbejdede lovforslag, er foreslået henlagt til dette.

Det er gruppens opfattelse, at der med nærværende rapport og det i

forbindelse hermed udarbejdede lovforslag er etableret den nødvendige

og tilstrækkelige organisatoriske ramme for rådets arbejde. Gruppen

finder, at en vejledning for rådet om, hvordan denne ramme skal ud-

fyldes, er at finde i gruppe I og specielt gruppe ll's rapporter, men

at yderligere vejledning vil være ønskelig.

Det skal dog bemærkes, at en væsentlig frihed og kompetence nødven-

digvis må og bør overlades til rådet, dets sammensætning taget i be-

tragtning.

Gruppen er naturligvis indforstået med at fremkomme med forslag til

en sådan nærmere redegørelse. Det bør dog formentlig overlades til

hovedudvalget at tage stilling t i l , hvorvidt og i bekræftende fald i

hvilket omfang, en sådan udbygning skal finde sted, herunder om den-

ne udbygning skal foretages af gruppe III eller af gruppe I I .
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6. De statsautoriserede vejere og målere.

For så vidt angår de statsautoriserede vejere og målere bemærkes ind-

ledningsvis, at deres væsentligste funktion er at virke som uvildig in-

stans, når der skal foretages vejning, måling og tælling samt i øvrigt

at stille måleredskaber - specielt brovægte - til rådighed for offentlig-

heden.

Bortset fra den ovenfor beskrevne udnævnelsesprocedure er der ingen

sikring af de statsautoriserede vejere og måleres kvalifikationer i form

af eksamenskrav o. lign. Ordningen har desuagtet fungeret tilfredsstil-

lende. Der har kun i meget få tilfælde været rettet klager til industri-

ministeren over urigtige autoriserede vejninger og målinger.

Udgifterne for det offentlige - i forbindelse med de statsautoriserede

vejere og målere - er minimale. De autoriserede vejere og målere har

påpeget, at man finder kundskabsniveauet blandt de personer der be-

skikkes til vejere og målere af industriministeriet, for utilstrækkeligt

og man har derfor foreslået, at der indføres en eller anden form for

uddannelse. Desuden har man påpeget, at man ønsker flere opgaver

henlagt til gruppen.

På denne baggrund har sekretariatet foretaget en høring af fiskerimini-

steriet, departementet for told- og forbrugsafgifter, statens hushold-

ningsråd, Monopoltilsynet, Grosserer-Societetet, Dansk Standardise-

ringsråd, Veterinærdirektoratet, Provinshandelskammeret, statens Ska-

dedyrslaboratorium, statsfrøkontrollen, statens Foderstofhandel, EF-di-

rektoratet, Industrirådet samt statens Bilinspektion.

I høringen har man udbedt sig om oplysninger om, hvorvidt der inden

for styrelsens område måtte være arbejdsopgaver, der vil kunne hen-

lægges til de statsautoriserede vejere og målere under forudsætning af,

at der indføres en korterevarende uddannelse i form af et kursus eller

lignende fo^ erhvervsgruppen. I øvrigt har man bedt om oplysning om,

i hvilket omfang der inden for styrelsens område idag søges bistand

hos de statsautoriserede vejere og målere, samt om der findes behov

for en fortsat opretholdelse af den nuværende ordning.
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De indkomne svar har vist, at næsten alle de hørte styrelser har gjort

eller gør brug af de statsautoriserede vejere og målere i større eller

mindre udstrækning.

Således har EF-di rektoratet oplyst, at de statsautoriserede vejere og

målere anvendes ved vejning i forbindelse med direktoratets køb og

salg af rapsfrø samt ved vejning og prøveudtagning af ærter og bøn-

ner til brug ved støtteudbetaling, vejning af korn i forbindelse med

direktoratets interventionskøb og salg af korn samt i forbindelse med

direktoratets opkøb af oksekød, vejning og tælling.

Provinshandelskammeret har angivet, at de statsautoriserede vejere og

målere varetager vejning og prøveudtagning af bl.a. grønpiller, kul,

fedt, jern, metaller, papir, plast, glycose, maskingods, godsindregi-

streringer samt grønsager.

Endelig har Statens Husholdningsråd oplyst, at de statsautoriserede

vejere og målere anvendes til repræsentativ udtagning af husholdnings-

maskiner til brug for Rådets sammenlignende afprøvninger.

Også i andre tilfælde har man haft brug for en gruppe personer til at

foretage en prøveudtagning og har derfor rettet henvendelse til de

statsautoriserede vejere og målere.

I øvrigt har departementet for told- og forbrugsafgifter oplyst, at told-

væsenet kan forlange, i forbindelse med opvejning til brug ved kontrol

med ind- og udførte varer, at opvejning foretages af statsautoriserede

vejere og målere for varemodtagerens regning.

Det er iøvrigt overfor udvalget oplyst, at der eksisterer en lang ræk-

ke kontrolfirmaer, som i stor udstrækning varetager opgaver af samme

eller beslægtet art som de opgaver, vejerne og målerne udfører. For

hovedparten af opgavernes vedkommende er der dog tale om opgaver,

som ligger udenfor vejerne og målernes beskikkelsesområde. De fleste

af disse kontrolfirmaer er tilknyttet internationale firmaer. Kontrolfir-

maerne varetager typisk den ene parts interesse i sagen og har der-

med ikke en uvildig funktion som vejerne og målerne. Dette forhindrer

dog ikke, at vejerne og målerne i stort omfang yder bistand til kon-

trolfirmaerne som disses repræsentant på stedet.
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Herudover har statsfrøkontrollen oplyst, at prøveudtagning af udsæds-

varer forestås af 110 prøveudtagere. Prøveudtagerne ansættes, afløn-

nes og ledes af statsfrøkontrolfen, og det er et absolut krav, at prøve-

tagerne ikke har nogen form for økonomisk mellemværende med de f ir-

maer, hvor de udtager prøver.

Statsfrøkontrollen har oplyst, at man ikke finder det muligt at henlæg-

ge de prøveoptagningsopgaver, der vedrører udsædspartier til de

statsautoriserede vejere og målere, idet arbejdet er stærkt specialiseret

og i de fleste tilfælde henlagt til en kort periode af året. Desuden er

det en absolut forudsætning, at prøveudtagningen foretages af den per-

son, som statsfrøkontrollen har autoriseret og ikke ved hjælp af assi-

stenter, idet arbejdet kræver indsigt og specialviden.

I mange af de indkomne svar er der blevet peget på, at man finder en

bevarelse af de statsautoriserede vejere og målere for ønskelig, bl.a.

fordi en mindre del af korneksporten ikke kontrolleres af kontrolfir-

maer, og fordi der er et konstant, omend beskedent behov for prøve-

udtagning for andre varegruppers vedkommende. EF-direktoratet har

peget på, at der formentligt vil være et behov i stigende omfang for

vejernes og målernes bistand i forbindelse med vejning af rapsfrø.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der vil kunne henlægges opgaver til de

statsautoriserede s/ejere og målere under forudsætning af, at der ind-

føres en korterevarende uddannelse, er der ingen af styrelserne, der i

dag har et sådant behov.

Dog har monopoltilsynet anført, at man kunne forestille sig, at de

statsautoriserede vejere og målere ved en forbedret uddannelse kunne

inddrages i kontrollen med overholdelsen af bestemmelserne om mærk-

ning af nettovægt. Tilsynet har dog ikke for tiden set sig i stand til

nærmere at angive, hvilke opgaver man kunne tænke sig at overdrage

til de statsautoriserede vejere og målere.

Som det fremgår af det ovenstående, er der tale om ret så forskelligar-

tede opgaver, og ikke alle disse opgaver er omfattet af det næringsom-

råde, som beskikkelsen til statsautoriseret vejer og måler omfatter. I-

følge § 2 i handelsministeriets bekendtgørelse herom er næringsområdet
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dels lokalt afgrænset, dels begrænset til vejning, måling og tælling.

Yderligere afgrænsning findes i bekendtgørelsens §§ 8-10.

Som det fremgår af de ovennævnte svar anvendes vejerne og målerne

bl.a. til prøveudtagning. Uagtet der findes en særlig bemærkning her-

om i bekendtgørelsens § 2, stk. 4, har det hidtil været antaget, at

prøveudtagning ikke er omfattet i beskikkelsen. Tilsvarende gælder

visse andre opgaver, såsom bestemmelse af fugtighed i korn, som visse

vejere og målere foretager. I øvrigt kan anføres, at spørgsmålet om

autorisation til prøveudtagning og i øvrigt også fugtighedsbestemmelse

af korn i flere tilfælde har været behandlet i statens tekniske prøve-

nævns regie i forbindelse med ansøgning om udstedelse af autorisatio-

ner.

Det årlige antal gange, der gøres brug af de autoriserede vejere og

målere afviger også meget. I nogle tilfælde er der tale om henlæggelse

af få opgaver for en kortere varighed, fordi styrelsens personale ikke

er tilstrækkeligt til på dette tidspunkt at kunne påtage sig opgaverne

f.eks. Statens foderstofkontrols kontrol af visse EF-støtteordninger.

Gruppen har på baggrund af den ovennævnte høring og de iøvrigt i

gruppen fremdragne synspunkter specielt drøftet følgende hovedspørg-

smål.

1. Er det ønskeligt og forsvarligt at opretholde beskikkelsen som stats-

autoriseret vejer og måler på de nuværende betingelser.

2. Er det ønskeligt og rimeligt at opretholde de statsautoriserede ve-

jere og målere på andre forudsætninger, herunder indførelse af uddan-

nelseskrav og udvidelse af beskikkelsesområdet.

Ad spørgsmål 1.

Det må konstateres, at det af høringsrunden fremgår, at der lægges

vægt på standens bevarelse i sin nuværende form. Som anført ovenfor

er der imidlertid grund til at betvivle, om de institutioner m.v., der

har udtalt sig herom, også har været fuldt opmærksom på, hvad de

statsautoriserede vejere og målere egentlig er "autoriseret" t i l .
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Det er i hvert fald uacceptablet for brugerne, at de får udført visse

tjenesteydelser hos vejerne og målerne i den tro, at disse er omfattet

af autorisationer, og hermed at staten finder det forsvarligt, at disse

opgaver varetages af vejerne og målerne, såfremt dette ikke er tilfæl-

det. Det er overfor udvalget oplyst, at vejerne ikke ved udstedelse af

attester m.v. sondrer mellem om opgaven er omfattet af deres beskik-

kelse eller ej.

Det må konstateres, at der i praksis ingen kvalifikationskrav stilles i

forbindelse med beskikkelse af vejere og målere. Fordelene ved ord-

ningen med statsautoriserede vejere og målere er, at man her har et

sted, hvor alle kan får foretaget vejning m.v. af en uvildig person,

og at de pågældendes redskaber skal justeres hvert år.

En offentlig autorisation på dette grundlag må siges at være et sær-

syn, og det er formentlig højst tvivlsomt, om en sådan autorisations-

ordning ville blive etableret i dag, selv om der \/ar ønsker herom.

Det må samtidig konstateres, at det at være statsautoriseret vejer og

måler er et bierhverv for hovedparten, der har beskikkelse.

Der er 107 vejere og målere, hvoraf 71 har en nettoindtægt ved vej-

ning, måling og tælling på mindre end 30.000 kr. årligt.

De resterende 36 vejere har gennemsnitlig en nettoindtægt ved vej-

ning, måling og tælling på 106.000 kr. årligt.

Det må samtidig konstateres, at de opgaver, vejere og målere påtager

sig, også udføres af private kontrolfirmaer m.v., ligesom et meget

stort antal virksomheder i dag råder over egne brovægte m.v.

Uagtet at der er fremsat ønsker om opretholdelse af vejerne og måler-

ne, uden at der er stilles forslag til krav om større kvalifikationer

m.v. hos disse, er der i gruppen enighed om, at det ikke er forsvar-

ligt at videreføre ordningen på de nuværende betingelser.
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Ad spørgsmål 2.

Det er udvalgets opfattelse, at det kun vil være forsvarligt at videre-

føre autorisationsordningen af vejere og målere, såfremt der stilles r i -

melige krav om kvalifikationer hos disse i forhold til det arbejdsområ-

de, som de beskikkes t i l , herunder at der foretages en fornuftig af-

grænsing af deres arbejdsområde.

Baggrunden for at stille øgede krav om kvalifikationer for beskikkelse

af vejere og målere, herunder at etablere en uddannelse, må ligge i,

at der viser sig et behov herfor. De indkomne svar har ikke kunnet

anvise behovets tilstedeværelse.

Det er udvalgets opfattelse, at det vil være forholdsvis vanskeligt at

foretage en naturlig afgrænsning af vejer og måleres arbejdsområde,

specielt såfremt denne skal kunne dække samtlige vejere og målere.

Det vil i denne forbindelse iøvrigt være en forudsætning, at området

afgrænses således, at det giver mulighed for et rimeligt afkast. Om

dette er muligt må betragtes som højest tvivlsomt, høringsrundens svar

taget i betragtning.

Hertil kommer, at det også synes vanskeligt at få tilrettelagt et uddan-

nelsesprogram, der kan tilgodese en kvalificeret varetagelse af opga-

verne, dels henset til opgavernes forskelligartethed dels til den meget

begrænsede kreds af personer som uddannelsen retter sig imod.

Yderligere skal anføres, at der til etablering af en sådan ny/ændret

autorisationsordning er knyttet en række principielle betænkeligheder

af nærings- og konkurrencemæssig art.

Gruppen finder, at opfyldelsen af følgende fire betingelser må være en

forudsætning for, at man kan anbefale opretholdelsen af erhvervsgrup-

pen de statsautoriserede vejere og målere:

1. at disse har gennemgået en rimelig uddannelse

2. at der tilvejebringes et rimeligt kundeunderlag for de enkelte

s/ejere og målere gennem en betydelig begrænsning af antallet

af vejere og målere (kun een pr. amt!)
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3. at der foretages en rimelig og klar afgrænsning af vejere og måle-

res autorisationsområde (næringsområde)

4. at reglerne for udpegning af vejere og målere ændres således, at

dette sker efter mere objektive kriterier og således, at den reelle

vurdering af, hvem der skal beskikkes, foretages centralt af mi-

nisteriet.

Specielt for så vidt angår det under pkt. 1. nævnte krav om uddannel-

se er det gruppens opfattelse, at det ikke vil være rimeligt at foreslå

iværksat et særligt uddannelsesprogram for vejerne og målerne, henset

til opgavernes forskelligartethed og den meget begrænsede kreds af

personer, som uddannelsen i givet fald skulle rette sig imod. Det vil

dog være muligt at sammensætte en rimelig uddannelse ved at stille

krav om en teknisk/faglig uddannelse suppleret med en handelsskoleud-

dannelse.

»

Såfremt de ovennævnte 4 betingelser kan opfyldes finder et flertal af

gruppen, at autorisationsordningen af vejere og målere bør opretholdes

på dette grundlag. Flertallet begrunder sin indstilling dels med, at

flere myndigheder og organisationer rent faktisk benytter de autorise-

rede vejere og målere og ønsker ordningen fortsat, dels med behovet

for fortsat at kunne få foretaget uvildig vejning og måling.

Et mindretal finder det ikke rimeligt at anbefale opretholdelsen af auto-

risationsordningen for vejere og målere på dette grundlag. Mindretal-

let begrunder sin indstilling dels i nærings- og konkurrenceretlige

hensyn, dels med at ingen myndigheder og organisationer har kunnet

anvise noget behov for, at særlige uddannelseskrav m.v. bør indføres,

og i denne forbindelse især, at ingen yderligere opgaver kan forventes

henlagt til vejerne og målerne ved indførelse af sådan uddannelse m.v.

Formanden for foreningen af statsautoriserede vejere og målere har ef-

ter anmodning fra gruppen tilbudt at fremkomme med en redegørelse

om, hvorledes foreningen vil finde det rimeligt og forsvarligt at tilve-

jebringe grundlaget for opfyldelsen af de 4 ovennævnte betingelser.
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til bilag 4

Foreningen af Statsautoriserede Vejere og Målere i Danmark

Formanden: Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

Industriministeriets udvalg Den 10. april 1981
vedrørende revision af lov-
givningen inden for det
måletekniske og juster-
pligtige område,
Sekretariatet,
Slotsholmsgade 12
1216 København K

Arbejdsgruppe 3 har i sin rapport til hovedudvalget opregnet 4 be-

tingelser, hvis opfyldelse betragtes som en forudsætning for, at grup-

pen kan anbefale opretholdelsen ,af erhvervsgruppen de statsautorise-

rede vejere og målere:

1. - at disse har gennemgået en rimelig uddannelse,

2. - at der tilvejebringes et rimeligt kundeunderlag for de enkelte

vejere og målere gennem en betydelig begrænsning af antallet

af vejere og målere (kun een pr. amt!),

3. - at der foretages en rimelig og klar afgrænsning af vejernes og

målernes autorisationsområde (næringsområde),

4. - at reglerne for udpegning af vejere og målere ændres således,

at dette sker efter mere objektive kriterier og således, at den

reelle vurdering af, hvem der skal beskikkes, foretages centralt

af ministeriet.

Foreningen af Statsautoriserede Vejere og Målere i Danmark skal her-

til fremkomme med følgende betragtninger:

Ad punkt 1: Beskikkelse som statsautoriseret vejer og måler kan iføl-

ge gældende lov - §1 .-stk.2-punkt 5 - tildeles personer, der "kan

antages at besidde de til hvervets bestridelse fornødne kundskaber".
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Det er Foreningens opfattelse, at sådanne kundskaber først og frem-

mest erhverves ved at være beskæftiget i miljøet; - ved at arbejde som

vejerassistent eller som fuldmægtig på et vejerkontor.

Ny-beskikkelse gav ikke tidligere anledning til tilsvarende overvejelser

om kundskabs-niveauet, idet den ny-beskikkede som regel \/ar fuldmæg-

tigen eller førstemanden, og således at den viden, som fandtes om ar-

bejdet, hele tiden forblev i miljøet og videregivet til næste generation.

Problemerne omkring de fornødne kundskaber og den fornødne uddan-

nelse er opstået efterhånden som stillingerne er blevet for små, og der

ikke er nogen fuldmægtig eller førstemand til at overtage.

Personer uden for miljøet beskikkes nu i stigende omfang som vejere

og målere; - uden at kende tilstrækkeligt til de opgaver, som skal lø-

ses.

Det er fra arbejdsgruppens side erkendt, at noget egentligt uddannel-

sesprogram næppe er rimeligt at foreslå på grund af den begrænsede

kreds af personer; - på grund af opgavernes forskelligartethed, og

fordi ingen ud over vejerne og målerne selv har ytret noget ønske her-

om.

Foreningens ønske i forbindelse med en ny lov vil derfor være, at

ingen person beskikkes som vejer og måler uden først at have gennem-

gået en praktisk uddannelse af 1 - 3 måneders varighed i en vejer-

forretning af passende størrelse og med bredt erfaringsgrundlag.

løvrigt bør man ved nybeskikkelser især prioritere personer, der har:

1. uddannelse hos statsautoriseret vejer og måler,

2. handelsuddannelse (isajr fra korn- og foderstofbranchen),

3. uddannelse hos skibsmægler- eller stevedorevirksomhed,

- alle uddannelser gerne udbygget med en eller flere former

for handelsskole,

4. ung alder, - d.v.s. personer, der ikke betragter stillingen

som en retrætepost.
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Som efteruddannelse vil Foreningen være i stand til at arrangere fore-

drag og kurser af kortere varighed. Foreningens organisation og mid-

ler er dog af begrænset omfang, og Foreningen ser derfor gerne, at

Industriministeriet går med i et sådant arbejde og dermed gør delta-

gelse til et mere eller mindre "must" for de beskikkede vejere og må-

lere.

Industriministeriet bør i samme forbindelse lade udarbejde en ny ajour-

ført og mere omfattende instruktion til de statsautoriserede vejere og

målere. Foreningen vil foreslå, at Industriministeriet inddrager Fore-

ningens tidligere formand, Arne Brandstrup, Esbjerg i redaktionen af

en sådan instruks.

Ad punkt 2: Det naturlige udgangspunkt for en statsautoriseret vejer

og målers virksomhed er købstaden, - og især havnekøbstaden (herun-

der København).

Foreningen er af den opfattelse, at alene købstaden fremover bør have

mulighed for beskikkelse af en statsautoriseret vejer og måler, idet

netop købstadens erhvervsliv må formodes at kunne udgøre det pas-

sende kundeunderlag, som betinger en rimelig størrelse på vejerforret-

ningen og en rimelig indtjening. Beskikkelse bør da gives for den på-

gældende købstad og de omkringliggende kommuner, som naturligt hø-

rer til købstadens handelsmæssige opland. En sådan opdeling af beskik-

kelsesområderne behøver ikke nødvendigvis at følge den amtskommunale

inddeling.

Såfremt der i stationsbyer og landdistrikter måtte opstå behov for

statsautoriseret vejning og måling, vil Foreningen tilråde, at man op-

giver den hidtidige praksis med beskikkelse af personer til stillinger

med årsindkomst på 50.000 kr. og derunder. Foreningen er af den

opfattelse, at sådanne specifikke lokalbehov henlægges til vejerforret-

ningen i den nærmeste købstad, som da enten kan sende en mand ud

til stedet, eller arrangere sig med en lokal assistent. Denne assistent

skal ikke beskikkes, men alene udføre sit arbejde efter instruks fra

købstadens vejer og måler og under dennes ansvar.
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Kun såfremt det lokale behov er så udpræget, at det kan give en fuld

årsindkomst, kan der undtagelsesvis dispenseres fra denne bestemmel-

se.

Ad punkt 3: Foreningen mener, at vejerne og målernes næringsområde

behøver en ny og bredere definition.

Lovens §2 er for snæver. Den omtaler kun vejning, måling, tælling,

prøvetagning samt kvalitetsvejning af korn.

Næringsområdet bør således f.eks. også omfatte fugtighedsbestemmelse

af korn på "super-matic" apparat. Dette apparat giver en "på stedet"

hurtig analyse af vandprocent, som blot er retningsgivende, men fuld

tilstrækkelig i en række tilfælde.

Brugen af dette apparat ligger på linie med brugen af den hollandske

vægt til kvalitetsvejning af korn frø m.v.

Definition af næringsområdet bør udformes så bredt, at det til enhver

tid kan imødekomme behovet hos et dynamisk erhvervsliv, hvor der be-

standig vil opstå nye opgaver at løse. Der bør lægges vægt på vejer

og målers assistance som uvildig, troværdig, kompetent og ansvarsbe-

vidst.

Følgende tilfældige eksempler på opgaver udført af statsautoriseret ve-

jer og måler bør kunne rummes inden for autorisationen, da de er base-

rede på den blotte konstatering og almindelig sund fornuft:

Beregning af antallet af usolgte lodder i en tombola ved vejning af

et kendt udsnit af restbeholdningen.

Konstatering af side-tal i en protokol samt plombering af proto-

kollen.

Assistance til kongens foged i forbindelse med plombering af kon-

kursbo o. l ign..
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Udstedelse af attest - bl.a. til offentlig myndighed - om tilstede-

værelsen af visse effekter/varer på et givet sted og et givet tids-

punkt.

Udtrækning af vinder-lodder i et lotteri.

Plombering af lagertanke i forbindelse med attest for lagringstid

for øl.

Tilsvarende opgaver udføres i mange tilfælde af statsautoriserede revi-

sorer, og Foreningens ønske er, at vejerne og målerne kan ligestilles

med disse ved løsningen af opgaver af denne art.

Ad punkt 4: Foreningen er af den opfattelse, at Politimesteren og den

kommunale myndighed (i København magistraten) generelt bør holdes

ude fra beskikkelses-proceduren.

Opslag af stillingen i Statstidende og lokale blade bør iværksættes af

Industriministeriet, - i hver enkelt tilfælde efter forudgående vurdering

af, om et virkeligt behov findes, og om stillingen har givet et rimeligt

udkomme, og etableringsvilkårene iøvrigt er rimelige. En sådan vurde-

ring vil Foreningen gerne være berettiget til at deltage i og kommente-

re, men afgørelsen skal alene være forbeholdt Industriministeriet.

De indkomne ansøgninger forelægges den stedlige handelsstandsfore-

ning, som herefter - som hidtil - indstiller 3 ansøgere, under hensyn-

tagen til de tidligere omtalte kundskabs/uddannelsesmæssige kriterier.

Kommunal eller anden offentlig myndighed bør kontaktes samtidig her-

med, såfremt vægten ejes af offentlig myndighed eller er placeret på

offentlig areal. Dette bør ske for at sikre rimelige vilkår omkring le-

jefastsættelse og opsigelighed.

På basis af handelsstandsforeningens indstilling foretages beskikkelsen

herefter af Industriministeriet, - i forvisning om, at rimelige hensyn

for beskikkelsen er opfyldt til alle sider.
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I forbindelse med overtagelses-forretningen fra den afgående vejer og

måler skal Industriministeriet have mulighed for at udpege en opmand,

hvis afgørelse parterne skal være pligtige til at efterkomme.

Øvrige kommentarer: Som fremført ved tidligere lejlighed er Foreningen

af den opfattelse, at den gældende statsafgift bør bortfalde, da bag-

grunden for dens tilblivelse ikke længere eksisterer.

Lovens §12 samt bekendtgørelsens afsnit om regnskabsaflæggelse og

statsafgift - §§12-16 - kan herefter bortfalde.

Virksomheden som statsautoriseret vejer og måler bør endvidere ikke

blot kunne udøves som enkeltmandsfirma, men også kunne administre-

res i selskabsform (A/S og APS) i lighed med revisionsvirksomhed og

ejendomsmæglervirksomhed. I alle tilfælde med personligt ansvar for

udført arbejde for den beskikkede vejer og måler.

Foreningen vil også foreslå titlen "statsautoriseret handelskontrollør"

som supplerende og mere tidssvarende titel, som måske efterhånden

kan erstatte titlen "Statsautoriseret vejer og måler".

Konstitution af en statsautoriseret vejer og måler bør ikke som hidtil

kunne udøves af en lokal myndighed, men alene af Industriministeriet.

En konstitution bør under alle omstændigheder tidsbegrænses.

Følgende bestemmelser er ikke længere i pagt med tiden og bør udgå

af loven:

Politi og magistrats fastsættelse af redskabsbeholdning, antal med-

hjælpere samt eventuelt pålæg om udnævnelse af en fuldmægtig.

Bestemmelsen om vejerens pligt til at holde en bestand af trans-

portable vægte.

(Systemet bygger i praksis på, at faste vægte

forefindes hos rekvirenterne).



199

Vejning af korn i sække.

Vejning af levende dyr.

Måling af kul, koks, cinders, tørv, bærfrugter.

Takstangivelser i kroner bør heller ikke forekomme i lovteksten.

P.f.v.

sign. Ove Udesen
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til bilag 4

24. april 1981.

Notat

om

de statsautoriserede vejeres og måleres forhold.

Arbejdsgruppe 3 har i sin rapport af 19. marts 1981 på siderne

34-40 behandlet spørgsmålet om de statsautoriserede vejeres og måleres

forhold, hvortil der henvises.

Som anført i rapporten, side 37-38, har der i gruppen været

enighed om, at det ikke er forsvarligt at videreføre ordningen på de

nuværende betingelser.

Gruppen har drøftet spørgsmålet, om det er ønskeligt og rimeligt

at opretholde de statsautoriserede vejere og målere under andre forud-

sætninger, og gruppen har fundet, at opfyldelse af de i rapporten,

side 39, nævnte 4 betingelser må være en forudsætning for oprethol-

delse af autorisationsordningen for de statsautoriserede vejere og måle-

re.

Såfremt disse 4 betingelser kan opfyldes, har et flertal af gruppen

fundet, at ordningen også bør opretholdes på dette grundlag. Et

mindretal har, bl.a. udfra erhvervs-, behovs- og konkurrenceretlige

hensyn, ikke fundet det rimeligt at anbefale opretholdelsen selv på det

således reviderede grundlag.

Foreningen af statsautoriserede vejere og målere er herefter frem-

kommet med en redegørelse om, hvorledes foreningen vil finde det r i -

meligt og forsvarligt at tilvejebringe grundlaget for opfyldelsen af de 4

ovennævnte betingelser.

Denne redegørelse af 10. april 1981, der er vedlagt som bilag 1,

har været drøftet på et møde i arbejdsgruppe 3 den 23. april 1981.

Gruppen har ikke taget endelig stilling til det fremsatte forslag,

man har foretaget følgende præcisering af dette:

ad pkt. 1. Uddannelsesspørgsmålet.

Et flertal af gruppen fandt, at der måtte stilles krav om en rele-

vant handelsuddannelse med lærebrev som betingelse for at kunne an-

søge om en stilling som vejer og måler.



201

Som betingelse for beskikkelse måtte endvidere kræves, at man

inden en vis periode dels gennemgik et måleteknisk kursus af rimeligt

omfang, dels gennemgik en praktisk uddannelse af 1 - 3 måneders va-

righed i en vejerforretning af passende størrelse og med et rimeligt

bredt arbejdsområde.

Personer med yderligere relevant uddannelse, herunder specielt

uddannelse hos statsautoriserede vejere og målere eller uddannelse hos

skibsmægler- eller stevedorevirksomhed skulle fortrinsvis komme i be-

tragtning. Et særligt fortrin skulle yngre, erhvervsaktive personer

have.

Et mindretal af gruppen fandt ikke, at lærebrev burde være en

betingelse.

Der blev peget på, at det selv med ovennævnte begrænsede kvali-

fikationsbetingelser kunne være vanskeligt at tilvejebringe det nødven-

dige antal vejere og målere, ligesom der kunne forventes vanskelighe-

der med at få tilvejebragt den nødvendige praktiske uddannelse.

ad pkt. 2.

Gruppen bemærkede, at købstadsbegrebet ikke er en nutidig af-

grænsning .

Et flertal af gruppen fandt, at det måtte være en betingelse for

autorisation, at der på rimelig måde var dokumenteret et behov for en

statsautoriseret vejer og måler i det pågældende område. Det måtte

være en forudsætning for beskikkelse, at den pågældende kunne få en

rimelig omsætning og hermed et rimeligt afkast. Det måtte tilstræbes,

at der kun blev beskikket 1 vejer og måler i hvert amt, primært i de

større havnebyer.

Et mindretal bemærkede, at sådanne behovskriterier er fremmede

for dansk næringsret.

ad pkt. 3. Næringsområdeafgrænsning.

Der var i gruppen enighed om, at det ville være nødvendigt med

en rimelig præcis afgrænsning af næringsområdet, men gruppen var

ikke i stand til at formulere en sådan. Dette skyldes bl .a., at der er

stor forskel i de enkelte vejeres og måleres arbejdsområde, eksempel-

vis henvises til de i foreningens skrivelse, pag. 4, nævnte eksempler.
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ad pkt. 4. Reglerne for udpegning af vejere og målere.

Der var enighed om, at de lokale handelsstandsforeninger natur-

ligt måtte være med til at vurdere og indstille, hvem der skulle beskik-

kes, samt at det fortsat måtte være politiet, der administrerede det

praktiske arbejde med opslag af stillinger, høringer m.v. Et flertal

af gruppen fandt, at det også fortsat var naturligt, at kommunalbesty-

relsen afgav prioriteret indstilling om, hvem de fandt burde beskikkes.

Et mindretal ønskede, at kommunalbestyrrelsen alene skulle udtale

sig om behovet for en vejer og måler i området.














