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Nye regler for ikke-automatiske vægte 
 

Den 20. april 2016 træder det nye direktiv NAWI 2014/31/EU for ikke-automatiske vægte i 

kraft. Dette har betydning for dig, som vil ansøge om overensstemmelsesattester til dine 

vægte.  

 

 

Hvad betyder ændringen for mig? 
Ændringen medfører, at overensstemmelsesattester udstedt fra og med d. 20. april 2016 skal opfylde 

kravene i det ny direktiv. Hvis du ønsker at ansøge om overensstemmelse i henhold til det gamle 

direktiv, skal du derfor inden 11. april 2016 have: 

 afsluttet prøvning af vægten hos FORCE Technology 

 indgivet din ansøgning til FORCE Certification. 

 

Overholder du ikke denne deadline, har vi ikke mulighed for at nå at behandle sagen. 

 

 

Hvad består ændringerne i direktivet af?  
Ændringerne består i praksis af, at direktivet er opstillet anderledes, og at godkendelsesprocedurerne 

nu er angivet som moduler. F.eks. ændres bilag 2 punkt 3 til Modul F. 

 

Nedenstående er ændringer, som har betydning for dig som fabrikant eller bemyndiget repræsentant: 

 

 Nye aktører 

‐ Fabrikant – uændret 

‐ Bemyndiget repræsentant – hed tidligere godkendt repræsentant 

‐ Importør – nyt - en i EU som bringer instrument fra 3. land i omsætning i EU 

‐ Distributør – nyt - en anden end fabrikant/importør som gør et instrument tilgængeligt 

på EU-markedet  

 Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den fulde 

postadresse skal fremgå af måleinstrumentet. Se bilag 3 i Bekendtgørelse. nr. 312. 

 Fabrikanten skal enten selv eje typegodkendelsen eller kunne fremvise en skriftlig erklæring 

på, at han har adgang til dokumentationspakken. 

 Fabrikanten skal have adgang til dokumentationspakken for de moduler, der indgår i 

sammenbyggede vejeinstrumenter. Det opfyldes ved anvendelse af Parts Certifikater. 

 Fabrikantens overensstemmelseserklæring skal indeholde bestemte oplysninger. Se bilag 4 i 

Bekendtgørelse. nr. 312. 

 Fabrikant, bemyndiget repræsentant og importør skal holde den tekniske dokumentation og 

overensstemmelsesattesten i 10 år, efter at instrumentet er bragt på markedet. 

 CE- og metrologimærkningen ændres. Metrologimærkningen (M efterfulgt af de sidste to 

cifre i årstallet) skal være omgivet af et rektangel og skal følge umiddelbart efter CE-

mærkningen. Se kapitel 6 i Bekendtgørelse nr. 312. 
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Yderligere information 
Ovenstående er kun en information om, at der sker ændringer. Hvis du ønsker et mere uddybende 

kendskab, kan du hente og læse Direktivet og/eller Erhvervs- og Vækstministeriets Bekendtgørelse nr. 

312 af 30. marts 2016, som findes her.  

 
Har du konkrete ønsker om overensstemmelsesattestering hos FORCE Certification A/S, kan du 

kontakte vores inspektører, som selvfølgelig vil være behjælpelige. 

 

 

Med venlig hilsen 

Stig Jarmer 
FORCE Certification 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0031&from=EN
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0700.aspx?res=126&d=10
www.forcecertification.com

