
Sådan Sikrer du, at din vægt 
– hviS den brugeS ved køb eller Salg – er lovlig

læS mere om oS 
og voreS arbejde for Sikkerhed på www.Sik.dk

fakta om SikkerhedSStyrelSen

Sikkerhedsstyrelsen er en del af Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet. Vores opgaver har teknisk sikkerhed som 
omdrejningspunkt. Vi har myndighedsansvar for el-, 
gas- og produktsikkerhed, sikkerhed ved fyrværkeri 
samt for metrologi, akkreditering og ædelmetal. 

Vi deltager i internationalt standardiseringsarbejde, 
og vi udfører tilsyn med installationer og måleudstyr. 
Markedsovervågning, jura og kommunikation er også 
omdrejningspunkter i vores arbejde. Du finder flere 
oplysninger på vores hjemmeside www.sik.dk

Sådan Sikrer du, at din vægt er lovlig

Din vægt skal være mærket og plomberet. Du skal vælge et af de nævnte bemyn-
digede (godkendte) laboratorier til at lave en reverifikation af din vægt. Flere af de 
bemyndigede laboratorier har filialer rundt i landet. Oplysning om den nærmeste 
fås ved henvendelse på hovednummeret.

Bemyndigede (godkendte) laboratorier til reverifikation af vægte: 

Trescal A/S
Mads Clausensvej 12 
8600 Silkeborg
Tlf.: 8720 6969

Dansk Kalibreringsteknik A/S 
Johann Gutenbergs Vej 5-9
8200 Århus N 
Tlf.: 8678 4622 

Dansk Vægtkalibrering 
Fanøvej 3
8382 Hinnerup 
Tlf.: 8698 5577

FORCE Technology 
Park Allé 345
2605 Brøndby
Tlf.: 4326 7000

Scanvægt Nordic A/S
Johann Gutenbergs Vej 5-9
8200 Århus N
Tlf: 8678 5500

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Telefon 3373 2000
Fax 3373 2099 

E-mail: sik@sik.dk
www.sik.dk
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anSvar og kontrol

Som vægtejer har du ansvaret for, at din vægt anvendes til formål, som den er 
egnet til, og at vægten er nøjagtig, så forbrugeren betaler den korrekte pris for 
den vare, som handles.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for Metrologi (mål og vægt).”Vejere og Målere” 
er særligt kompetente virksomheder, som laver tilsyn med vægte på Sikkerheds-
styrelsens vegne. ”Vejere og Målere” rapporterer deres observationer til os, og hvis 
reglerne ikke er overholdt, pålægger vi dig at få vægten gjort lovlig. Hvis dette ikke 
sker, kan det resultere i politianmeldelse og bøde. 

Hvis du vil vide mere om lovgivningen omkring vægte, kan du læse mere på  
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.
 

Sådan opfylder du loven

• Du må kun installere vægten, hvis importøren eller producenten af vægten 
 har mærket den i forhold til én af de viste mærkninger. 
• Du skal installere en vægt, hvor måleområdet passer til de varer, som skal 
  vejes, så målingen bliver nøjagtig. Du kan fx ikke altid bruge samme vægt 
 til vejning af lette og tunge varer. 
• Minimum hvert 4. år skal din vægt reverificeres. Dette betyder, at vægtens 
 nøjagtighed efterprøves. Ved en reverificering bliver vægten identificeret, 
 undersøgt, kalibreret, mærket samt plomberet for at opfylde kravene til  

målenøjagtighed. En reverificeret vægt skal mærkes med verifikationsmærke.
• Du skal sørge for, at vægten bliver reverificeret, hvis den er blevet repareret  

eller, hvis plomberingen er brudt. 

Sådan Skal mærkningen af din vægt Se ud 
for at være lovlig at anvende   

Er din vægt fra 1993 eller herefter, skal den i henhold til EF-bestemmelser bære 
denne mærkning (du kan se, hvad mærkerne betyder på www.sik.dk):

Verifikationsmærkat

Årsmærke
(de sidste cifre i 
verifikationsåret)

M-mærkningCE-mærkning

samt ID, nummer på 
notificeret (bemyndiget) organ 
og type godkendelsesnummer

Er din vægt fra før 1993 og mærket i henhold til danske nationale bestemmelser, 
bærer den en af disse mærkninger:

Er din vægt fra før 1993 og mærket i henhold til EF-bestemmelser, bærer den 
denne mærkning:

Når din vægt er blevet reverificeret, skal den udover førnævnte bære et mærkat 
af denne type: 
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NL 81 

E  60 

Landekode 
og år 

Løbenummer 

Typegodkendelsesnummer

Årsmærke

+ + +

+

209 og 205 er eksempler på numre på bemyndigede laboratorier. XXX angiver kendings-
nummeret for det bemyndigede laboratorium, der har foretaget verifikationen. 

NL 81 er et eksempel på landekode og år, og E 60 er eksempel på et løbenummer. 
YY angiver kendingsbogstaver for den stat, hvor verifikation er foretaget.


