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Regler för mätare
för bränsleprodukter
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Du ska kunna lita
på bränslemätaren
Det finns regler som mätare ska uppfylla. Det finns även regler för hur märkning
och kontroll av mätare ska utföras. Denna folder handlar om mätare för till
exempel bensin, diesel och eldningsolja.

Denna information gäller

Regler för mätare och mätanläggningar för bränsleprodukter
som används i samband med direkt försäljning till enskilda
konsumenter. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll, är den myndighet som ansvarar för föreskrifter och
tillsyn inom området.

Varje enskild mätare ska märkas med CE + M märke, årtal samt
vem som utfört kontrollen. Äldre mätare kan ha annan märkning.

Vad innebär reglerna

Reglerna innebär att mätare och mätanläggningar som används
vid försäljning till enskild konsument måste uppfylla vissa
metrologiska krav, bland annat följande:
• Mätarna måste alltid vara typgodkända och satta på
marknaden.
• Räkneverket ska ange uppmätt volym i kubikcentimeter,
kubikdecimeter, kubikmeter eller liter.
• Mätarställningen ska synas tydligt och det ska vara
enkelt att avläsa mätaren och, i förekommande fall,
det pris som ska betalas.
• Största tillåtna visningsfel för en mätaläggning för
uppmätning av två liter eller mer av uppmätt vätska,
får vara +- 0,5 procent av volymen.

Typgodkännande

Typgodkännande innebär att en mätartyp, det vill säga en viss
modell tillverkad av en viss producent har kontrollerats och
befunnits uppfylla kraven i Swedacs föreskrifter. En mätartyp
typgodkänns endast om den ger säkra mätresultat.

Satt på marknaden
Varje enskild mätare ska kontrolleras att den uppfyller gällande
krav. Detta görs i samband med att mätaren ”sätts på marknaden”
innan den används för försäljning till konsumenter.
Kontrollen sker för att bekräfta att varje enskild mätaren/
mätsystem uppfyller de krav som ställts vid typgodkännandet.
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Märkning att produkten är satt på marknaden.
Märkning av mätdon efter 2004.
XX= årtalet, YYYY nr på anmält organ.

Återkommande kontroll

Vartannat år måste ny återkommande kontroll ske, vilket innebär
att man åter kontrollerar att mätaren uppfyller uppställda krav. En
mätare som visar rätt förses med ett kontrollmärke med texten
”Återkommande kontroll” och, i de fall plomberingen brutits, även
med ny plombering. Om plomberingen bryts innan två år har
gått, oavsett orsak, ska ny återkommande kontroll av mätaren
göras snarast möjligt. En mätare med bruten plombering får inte
användas.

Vem gör återkommande kontroll?

Ackrediterade kontrollorgan utför återkommande kontroll.
Förteckning över dessa finns på Swedacs hemsida. Det är
Swedac som ackrediterar kontrollorganen, vilket innebär att det
sker en fortlöpande prövning av deras kompetens. De ackrediterade
kontrollorganen arbetar i konkurrens med varandra.
Märkning när återkommande
kontroll gjordes.
ZZZZZ nr på kontrollorgan.
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Vad är Swedac och vad gör vi?

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) är den statliga
myndighet som ansvarar för tillsynen av att mätare inom detaljhandeln
används på ett lagenligt sätt. Våra regler finner du i Swedacs föreskrifter
om krav på och kontroll av mätsystem. De är utfärdade med stöd av
lagen om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen med
samma namn.
Swedac ser till att reglerna följs genom att
• regelbundet pröva kontrollorganens kompetens
• göra stickprovskontroller i detaljhandeln
• ta emot anmälningar om att reglerna inte följs.
• Information till branschorganisationer.

Vad händer om inte reglerna följs?

Varför heter det ”mack”?
Hur många gånger har du inte talat om
bensinstationen som mack - utan att närmare
fundera över varifrån ordet ”mack” kommer?
Mack är så svenskt det någonsin kan bli!
Egentligen ska ordet skrivas MACK, med
stora bokstäver. Det är nämligen en förkortning. Fyra herrar har bidragit med var
sin bokstav i sina efternamn: Matthiasson,
Andersson, Collin och Key. Och faktum är
att MACK på 1920-talet var en av våra
vanligaste bensinpumpar!


Källa Ljungmans/Wayne Museiförening
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Om en mätare används i strid mot gällande regler kontaktar Swedac
mätarinnehavaren och påpekar detta. En mätare som inte är typgodkänd
måste genast tas ur bruk. I det fall en mätare har en bruten plombering
eller om den återkommande kontrollen inte är gjord i tid, åläggs ägaren
att sluta använda mätaren till dess ny återkommande kontroll gjorts.
Om någon, trots påpekanden, fortsätter att bryta mot reglerna kan
Swedac vid vite förbjuda användning av mätaren innan rättelse skett.
Om mätaren ändå används kan vite dömas ut, vilket innebär att
mätarinnehavaren åläggs att betala ett visst penningbelopp.

Vem är reglerna till för?
• KONSUMENTEN
Konsumenter ska kunna lita på att de får den mängd av en vara de
betalar för.
• KONKURRENTEN
Den som inte följer reglerna lurar inte bara köparna och sig själv och
utan skaffar sig också otillbörliga fördelar gentemot sina konkurrenter.
• HANDLAREN
Du som innehar en mätare ska kunna lita på att den mäter rätt.
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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

