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RAMMERNE FOR EGENKONTROL
• Kort om Sikkerhedsstyrelsen
• Regelsanering af metrologi området
• Egenkontrol



SIKKERHEDSSTYRELSEN

• Myndighed under Erhvervsministeriet
• Ansvar for teknisk sikkerhed i Danmark
• Ansvar for den metrologiske infrastruktur
• Sikkerhed i alt fra sutter til kraftværker
• Knap 140 ansatte 
• Mange forskellige faggrupper



DEL AF EM’S 
KONCERN

Departementet:
• Koncernledelsen
• Koncernøkonomi
• Koncern-HR
• Faglige områder



SIKKERHEDSSTYRELSEN ARBEJDER FOR

• At skabe tillid og stærke vækstvilkår

• At mindske risiko for personskade og 
tab af værdier

• At gøre det let at drive virksomhed og 
sikkert at agere som forbruger

Gennem risikobaseret 
markedsovervågning - der hvor 
risikoen er størst og regelefterlevelse 
er lavest. 
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IDV (pt. fyrværkerikurser)AKTIVITETER 2017
El; 56,6 mio.

Tobak; 15,5 mio.

Bevilling (ekskl. el)*; 14,6 mio.

Huseftersyn; 11,0 mio.

E-cigaretter; 10,1 mio.

Gas; 7,8 mio.

Eleftersyn; 5,0 mio.

Autorisationer; 1,7 mio.

Øvrige indtægter; 1,0 mio.

IDV (pt. fyrværkerikurser); 0,3
mio.

* Legetøj
Produkter
Fyrværkeri
Akkreditering og metrologi
Ædelmetal



Direktion

Center for kunder og digitalisering

Ledelse 
og Politik

Forretningsudvikling

Intern service

Økonomi Digitalisering

IT

Data og analyse

Digitale projekter
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Kunder og 
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Planlægning

Q-ledelse, akkreditering

Center for Politik, økonomi
og intern service

Tilsyn

Direktør Vicedirektør

Center for markedsovervågning

Juridisk support 
og udviklingProdukter 2

Redesign

Digital 
transformation



Direktion

Produkter 1

Planlægning

Q-ledelse, akkreditering

Tilsyn

Vicedirektør

Center for markedsovervågning

Juridisk support 
og udviklingProdukter 2

Metrologi team
Robert Bonde Christensen (Ingeniør)
Anna Radoor Abrahamsen (Ingeniør)
Kenn Søndergård Nielsen (Jurist)

Alsidige opgaver
• Markedsovervågning
• Regelarbejde
• Internationalt arbejde
• Kundeservice
• Kampagner



www.sik.dk



REGELSANERING METROLOGI 
• At lette byrder for virksomhederne

• At gøre reglerne mere enkle og overskuelige

• At bevare en høj grad af forbrugersikkerhed



REGELSANERING METROLOGI -
PROCESSEN
• Nov. 2015 – feb. 2016: Nabotjek v/Deloitte (Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien). 
• September 2016: Interessent-workshops
• Januar 2017: Påbegyndt udarbejdelse af udkast til nye regler
• Nov.- dec. 2017: Høring af 10 udkast til bekendtgørelser og 4 udkast til vejledninger 
• 01. juli 2018: ikrafttræden af nye bekendtgørelser og vejledninger



DE VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER
• Deregulering af B2B transaktioner 

• Instrumentejer ikke længere bundet af en bestemt metode ift. at sikre overholdelse af 

brugstolerance 

• Forhøjelse af kontrolintervaller 

• Fjernelse af krav om national typegodkendelse 

• Fjernelse af krav om bemyndigelse ift. virksomheder der foretager reverifikation

• Midlertidig tjeneste ydelser i DK, udenlandske laboratorier, som lovligt udføre reverifikation i 

hjemlandet.



Kapitel 3
Krav til instrumentejeren

§ 3. Instrumentejeren skal til formål omfattet af § 1, stk. 1, tage et måleinstrument i anvendelse, der
lever op til kravene i bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, og som er
mærket i henhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, jf. dog § 19,
stk. 3.
Stk. 2. Instrumentejeren skal sikre, at måleinstrumentet er installeret i henhold til fabrikantens anvisninger

Egenkontrol
§ 11. Instrumentejeren skal etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at brugstolerancen,
jf. stk. 3, for et måleinstrument, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, ikke overskrides.
Stk. 2. Egenkontrollen, jf. stk. 1, skal være baseret på målinger, som er metrologisk sporbare.
Stk. 3. Brugstolerancen er lig med det dobbelte af den tolerance, der var gældende, da måleinstrumentet
blev bragt i omsætning, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. For måleinstrumenter, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af el, og som er omfattet
af bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, er brugstolerancen lig med
1,5 gange af den tolerance, der var gældende, da måleinstrumentet blev bragt i omsætning.
Stk. 5. For måleinstrumenter, der alene anvendes til målinger af gas til madlavning og opvarmning af
brugsvand, er brugstolerancen lig med + 5 %.
Stk. 6. Instrumentejeren må ikke lade et måleinstrument indstille til at udnytte de maksimalt tilladelige
fejl eller systematisk favorisere en bestemt part.
Stk. 7. Instrumentejeren skal efter anmodning fra forbrugere eller Sikkerhedsstyrelsen kunne dokumentere,
at måleinstrumenter i brug omfattet af § 1, stk. 1, lever op til stk. 1.



EGENKONTROL

Vejledende eksempler på egenkontrol og vejledende intervaller.

Altid instrumentejerens ansvar at der er tilstrækkelig sikkerhed 
for at måleren ikke overskrider brugstolerancen



AFSLUTNING 
• Mere uddybende vejledninger er under udarbejdelse fra Sikkerhedsstyrelsen, uden dog 

at fjerne fleksibiliteten af egenkontrollen

• Risikobaseret markedsovervågning
• Markedsovervågnings indsatser i 2019



SPØRGSMÅL?



EKSTRA



Metrologisk sporbare: 
• Redskaber eller instrumenter der bruges til kontrol af målingen skal være sporbart 

akkrediteret kalibreret. 
• Kontrol målingen skal foretages af nogen der har kompetence til at gøre det.



Procesudvikling og driftsoptimering
Redesign og implementering af nye driftsopgaver

PRODUKTER 1

E-CIG, TOBAK, GPSD, TOYS, LVD, FYRVÆRKERI
BBII: ENERGI, SØFART, EKSPLOSIVER

GAS, HE, METROLOGI
BBII: BYGGEVARER, MASKINER, ATEX, FÆRDSEL, PV

CENTER FOR MARKEDSOVERVÅGNING

PRODUKTER 2

Markedsovervågning
Telefon- og mailvagt
Internationalt arbejde
Ansøgninger og anmeldelser

Markedsovervågning
Telefon- og mailvagt
Internationalt arbejde
Ansøgninger og anmeldelser
Rapex, ICSMS, Business application, Safeguard Clause
Bistand til Nævnenes Hus
Tekniske revisorer

Centeret er omdrejningspunktet for styrelsens kerneforretning ved ensartet markedsovervågning og tilsyn. Centeret arbejder 
løbende med forbedringer og har en risikobaseret tilgang til opgaverne. Centeret hjælper virksomheder og forbrugere til sikker 
adfærd og med at overholde reglerne. 

REDESIGN KVALITET OG AKKREDITTERING

QMS
3. parts kontrol 
Akkreditering og DANAK
Bemyndigede organer  



ÆNDRINGER FOR INSTRUMENTEJER
Før 1. juli 2018 Efter 1. juli 2018

Ansvar Instrumentejeren Instrumentejeren

Krav til brugstolerance ✓ ✓

Krav til metode ✓ valgfrit

Dokumentation Kontrolmanual Egenkontrol

Kontrolinterval 6 år 9 år

Kontrol Bemyndiget laboratorie Metrologiske sporbare

Reverifikation Bemyndiget laboratorie • Akkrediteret af DANAK
• Godkendt i andet EU/EØS land



ORGANISERING AF LEGAL METROLOGI

DANAK

Danm
arks N

ationale M
etrologiinstitut (DFM

)Private aktører
FORCE Technology, 

Dansk Elektronik, Lys og Akustik 
(DELTA) m.fl.

Myndighed

Akkrediteringsorgan

Notificerede organer
og bemyndigede 
laboratorier

Firma 1 Firma 2

Sikkerhedsstyrelsen

…
Firma n

Erhvervsministeriet Nationalt metrologiinstitut

Rollefordeling og organisering

• Sikkerhedsstyrelsen er en myndighed og har 
ansvar for det generelle tilsyn med området for 
legal metrologi, herunder markeds-overvågning 
osv.

• EU overensstemmelses erklæring (MID 
certifikater), typegodkendelse, verifikation og 
reverifikation varetages af omkring 25 private 
laboratorier, der akkrediteres og bemyndiges af 
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 
DANAK. DANAK er udpeget til dette arbejde af 
Sikkerhedsstyrelsen.

• De bemyndigede organer/laboratorier er private 
laboratorier, der udbyder overens-
stemmelsesvurderinger, typegodkendelser og 
reverifikationer. 

• Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM) er 
en privat nonprofitorganisation, hvis primære 
opgaver er at opbygge og vedlige-holde den 
danske metrologiske infrastruktur (via forskning, 
internationalt samarbejde og konsulentarbejde). 
DFM er akkrediteret af DANAK og udbyder en 
kalibreringstjeneste.
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