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Gemensamma mått, vikter
och enheter är en förutsättning
för samhällsutveckling
HISTORIK

I början av 1800-talet fanns ett oräkneligt antal måttsystem
i Europa. I och med industrialiseringens ekonomiska och
teknologiska förändringar behövde världen komma överens
om vilka mått som skulle användas och vad de betydde. Att
utveckla nya mätstandarder blev en central verksamhet som
drev vetenskapen framåt, mot specialisering och precision.
I det revolutionära Frankrike försökte man lösa problemet redan
1795 genom att införa enhetliga system för vikt- och längdenheter
– kilogram och meter. Men det räckte inte. Behovet av ytterligare
måttstandarder ökade stadigt under 1800-talet, särskilt när

infrastruktur som tåg-, telegraf- och elsystem byggdes samman
över region- och nationsgränser. Efter världsutställningen i Paris
1867 tillsattes en kommitté som förordade att internationella
standarder skulle vara baserade på decimalsystemet. År 1875
kunde meterkonventionen undertecknas. I Sverige övergavs de
gamla måtten som fot och tum definitivt 1889. Fysikprofessor
Robert Thalén blev Sveriges ombud och reste till Paris för att
hämta ”rikslikarna”, prototyperna för kilogrammet och metern.
För handel över gränserna är gemensamma mått och
mätningar en grundläggande nödvändighet.

Avdelningen för reglerad mätteknik är en
myndighet för mätinstrument och ädelmetall

Vårt
uppdrag

Regelverk till skydd mot oriktiga:
• Mängduppgifter
• Angivelser av finhalt hos ädelmetallarbete
Konsumentskyddande regler
Tillsyn och marknadskontroll
Internationellt samarbete
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Konsekvenser vid mätfel
Mars Climate Orbiter 23 september 1999 NASA:
”Designad för att studera Mars från omloppsbana och fungera som ett kommunikationsrelä
för Mars Polar Lander och Deep Space sonder,
Mars Climate Orbiter lyckades inte på grund av
ett navigationsfel orsakat av ett misslyckande
med att översätta engelska enheter till metriska.”

= $ 125 miljoner.

Reglerade områden:
Allmäna regler STAFS 2016:1

Allmäna regler för mätinstrument, Vatten, värme, el, bränsle
automatiska vågar, taxameterar, längd och volym, dimensionsmätinstrument, avgasmätare.

Vattenmätare STAFS 2016:2

Taxameter STAFS 2016:8

Tvingande regler gäller för användning av taxametrar i taxinäringen.

Längd- och volymmått STAFS 2016:9
Frivilliga regler.

Tvingande regler gäller för mätare som används för vattenförbrukning i hushåll (med undantag för vissa hushållsmätare).

Dimensionsmätinstrument STAFS 2016:10

Gasmätare STAFS 2016:3

Avgasmätare STAFS 2016:11

Frivilliga regler.

Elmätare STAFS 2016:4

Tvingande regler gäller för mätare som används för elförbrukning i
hushåll, butiks- och kontorslokaler samt lätt industri (max 63 ampere).

Värmemätare STAFS 2016:5

Tvingande regler gäller för mätare som används för värmeförbrukning i hushåll (med undantag för vissa hushållsmätare).

Mätsystem för vätskor STAFS 2016:6

Tvingande regler gäller för mätare som används vid försäljning
till enskild konsument av bränsle som drivmedel eller uppvärmning
av bostäder.

Automatiska vågar STAFS 2016:7

Tvingande regler gäller för vågar som används vid framställning
av färdigförpackningar som säljs till konsument och inte överstiger
10 kg eller 10 liter, samt för vägning av hushållsavfall.
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Frivilliga regler.

Tvingande regler för de mätare som används vid lagstadgad
teknisk kontroll av avgasutsläpp från motorfordon.

Vågar Icke automatiska STAFS 2016:12

Tvingande regler gäller för de flesta icke automatiska vågar.
Framför allt vågar som konsument handlar över, som kassavågar,
avfallsvågar, vågar för färdigförpackade varor.

Färdigförpackade varor STAFS 2017:1

Regler finns om hur mycket volym eller vikt som får avvika
från innehållsdeklarationen och kontrollerar så att märkningen
är korrekt.

Ädelmetallarbeten STAFS 2018:2

Ädelmetallarbeten av guld eller platina med en vikt på ett gram
eller mer ska stämplas med obligatoriska stämplar. Det är
frivilligt att stämpla ädelmetallföremål som understiger
viktgränsen och av palladium och silver oavsett vikt.
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Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad
mätteknik samt ädelmetallarbeten.
Swedac är Sveriges ackrediteringsorgan och
utför i denna roll bedömning av:
• Anmälda organ
• Certifieringsorgan
• Kontrollorgan
• Kalibrerings- och Provningslaboratorier
• Arrangörer av kompetensprövning
• Organ för Validering och Verifiering
Swedac ansvarar för samordning av marknadskontroll
i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden).

0771-99 09 00

registrator@swedac.se

www.swedac.se
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Besöksadress: Österlånggatan 9, 503 31 Borås
Postadress: Box 878, 501 15 Borås

