
 

SÅDAN SIKRER DU, AT DIN 
VÆGT ER LOVLIG 

GODKENDTE LABORATORIER TIL REVERIFIKATION AF  VÆGTE 
Du kan finde et akkrediteret laboratorium på Danaks hjemmeside. Gå ind på: 
http://published.danak.dk/SearchResult.asp?DataSchemaName=Kalibreringsdata 

FAKTA OM SIKKERHEDSSTYRELSEN 
Sikkerhedsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Vores opgaver har teknisk 
sikkerhed som omdrejningspunkt. Vi har myndighedsansvar for el-, gas- og 
produktsikkerhed, sikkerhed ved fyrværkeri samt metrologi, akkreditering 
og ædelmetal med flere. 

Vi deltager i internationalt standardiseringsarbejde, og vi udfører markedsover-
våning og tilsyn med installationer, produkter og måleudstyr. 
Jura og kommunikation er også omdrejningspunkter i vores arbejde. 

Du finder flere oplysninger på vores hjemmeside www.sik.dk. 

www.sik.dk 

sik@sik.dk 
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ANSVAR OG KONTROL 
Vægte anvendes i forbindelse med køb og salg af  varer som fx grønt, fisk, kød, ost eller  
slik, og herudover også ædelmetaller, fx guld og sølv. Vægte anvendes også ved frem-
stilling af receptpligtige lægemidler i apoteker samt i medicinsk praksis ved vejning af  
patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling. 
Gældende for disse vægte er at de skal  være lovlige at anvende. 

Som vægtejer har du ansvaret for, at din vægt anvendes til det formål, som den er egnet 
til, og at vægten overholder mærkningskravene og brugstolerancen, så hverken du eller  
forbrugeren bliver snydt, 

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for metrologi (mål og vægt) og en ansvarlige for  
markedskontrol af  vægte. Sikkerhedsstyrelsen kan uddelegere kontrolopgaven til særligt 
kompetente virksomheder, som kan foretage tilsyn af din vægt på Sikkerhedsstyrelsens 
vegne. De vil efterfølgende rapportere til Sikkerhedsstyrelsen, og hvis reglerne ikke er  
overholdt, pålægger styrelsen dig at få vægten gjort lovlig. Hvis dette ikke sker, kan det 
resultere i politianmeldelse og bøde. 

SÅDAN SIKRER DU, AT DIN VÆGT ER LOVLIG 
Du må kun anvende vægten, hvis den er mærket i forhold til en af de viste mærkninger, 
hvis den er forseglet/plomberet og hvis der er udført dokumenteret egenkontrol. 

Du skal anvende en vægt, hvor måleområdet passer til de varer, som skal  vejes, så 
afvejningen bliver nøjagtig. Du kan fx ikke altid bruge samme vægt til  vejning af lette 
og tunge varer. En vægt, der anvendes ved direkte salg til offentligheden eller til  
vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk 
behandling, skal  være af nøjagtighedsklasse III, II eller I. En vægt, der anvendes ved 
handel med ædelmetaller, herunder guld og sølv, skal  være af nøjagtighedsklasse II 
eller I. 

Du skal udføre dokumenteret egenkontrol af din vægt, så du sikrer, at den overholder  
brugstolerancen. Det betyder, at vægtens nøjagtighed skal kontrolleres. Dette krav  
gælder fra den dag du tager  vægten i brug. Kontrollen skal udføres med sporbare 
lodder eller med emner, som er kontrolvejet på en verificeret vægt af højere nøjagtig-
hed umiddelbart før eller efter kontrollen.  

Du skal sørge for, at vægten bliver reverificeret, hvis den er blevet repareret eller hvis 
forseglingen/plomberingen er brudt. 

MÆRKNING 
Mærkningen af din vægt afhænger af, om den er fabrikeret efter eller før 1993. 

Hvis din vægt er fabrikeret efter 1993, skal den være mærket med følgende: 

M ZZ Identifkationsnummer på notifceret + + (bemyndiget) organ. 

CE-mærkning M-mærkning ZZ angiver de sidste 
Vægten må anven- to cifre i det år, hvor 

des til afregning CE-mærkningen er 
af varer. blevet anbragt. 

Hvis din vægt er fabrikeret før 1993, kan den være mærket på en af følgende 
måder (vægten skal fortsat kunne reverificeres): 

+ + Typegodkendelsesnummer 

Årsmærke 

+ + Typegodkendelsesnummer 

Årsmærke 

+ + Typegodkendelsesnummer 

Årsmærke 

+ + Typegodkendelsesnummer 

Årsmærke 

XXX er identifkationsnummeret på det notifcerede organ. ZZ er årstal for verifkation.  

Vægten vil  være mærket med disse mærker, hvis den er i overensstemmelse 
med europæiske EF-bestemmelser: 

 

 

Landekode 
NL 81 og år

 + + 
E 60 Løbenummer

Årsmærke 

Typegodkendelsesnummer 

YY er kendingsbogstavet for den stat, hvor verifikation er foretaget. 

XXX er identifikationsnummeret på det notificerede organ. ZZ er årstal for verifikation. 




