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Hvorfor NLF?
Hvad er NLF?
• EU-direktiver efter ”den nye metode” er udstedt over en 

lang årrække f.eks. NAWI i 1993 og MID i 2004.

• Det har medført små variationer på områder, hvor der 

ikke er grund til forskelligheder.

• I 2008 besluttedes en ”model” for, hvorledes direktiverne 

skulle se ud (768/2008/EF)

• NLF er den proces, som bringer en række af de tidligere 

direktiver i overensstemmelse med 768/2008/EF

(tidligere kaldet omnibus eller alignment)



Fokus for dette indlæg er 
ændringer af betydning for:

• Brugere af måleinstrumenter

– herunder f.eks. vandværker, gasselskaber, 

varmeleverandører, olieselskaber og forbrugere

• Fabrikanter af måleinstrumenter

• Notificerede organer



MID er stadig 
”semi-optionelt”
Dette er ikke ændret, så

• Hvis et land ønsker at have regler for et 

måleinstrument omfattet af MID, så skal det være 

MID-regler. Der må ikke være andre krav.

• Men et land behøver ikke at have regler for alle 

måleinstrumenter.

Det betyder, at regler ikke er ens i alle lande.



Måleinstrumenter omfattet 
af MID
Dette er ikke ændret, så

• Vandmålere, gasmålere + volumenkonverterings-

enheder og varmeenergimålere der anvendes i 

husholdninger, erhvervsmiljøer og let industri

• Målesystemer til andre væsker end vand

er stadig omfattet af MID



Krav til måleinstrumenter i 
MID
Dette er ikke ændret, men kravene står andre steder:

• De generelle væsentlige krav står  stadig i bilag I

De særlige krav står nu i bilag med andre numre:

• vandmålere: før bilag MI-001….nu bilag III

• Gasmålere og volumenkonverteringsenheder: 

før bilag MI-002….nu bilag IV

• Varmeenergimålere: før bilag MI-004…nu bilag VI

• Målesystemer til andre væsker end vand:

før bilag MI-005…nu bilag VII



Nyt krav til vandmålere

Kommissionen har fremsat forslag til at skærpe kravet 

til vandmålere:

I bilag III til direktiv 2014/32/EU affattes punkt 1 således:

• "1. Flowhastighedsinterval for vandet.

• Flowhastighedsintervallet skal opfylde følgende 

betingelser:

• Q3/Q1 ≥ 40 (før Q3/Q1 ≥ 10) 

• Q2/Q1 = 1,6

• Q4/Q3 = 1,25”

Træder i kraft 7.1.2015, hvis Parlament ikke gør indsigelse



Overensstemmelse med MID

Dette er ikke ændret, fabrikanten skal

• Lave teknisk dokumentation

• Vurdere om instrumenter er i overensstemmelse 

med MID-krav vha. en af de mulige 

overensstemmelsesprocedurer

• Udfærdige skriftlig overensstemmelseserklæring (NB 

for alle relevante EU-direktiver)

• Påføre CE-mærkning



Teknisk dokumentation

Dette er ikke ændret



Overensstemmelseserklæring

• Fabrikant skal fortsat lave 

overensstemmelseserklæring.

• Nyt er, at han i denne skal anføre, hvilke 

harmoniserede standarder eller normative OIML 

dokumenter (eller andre tekniske specifikationer) 

han har brugt.



Mulige overensstemmelses-procedurer

Dette er ikke ændret, så

• Fabrikanter af vandmålere, gasmålere og 

volumenkonverteringsenheder samt varmeenergimålere 

kan stadig vælge mellem at bruge

• B+F

• B+D

• H1

• Fabrikanter af målesystemer af andre væsker end vand 

kan vælge de samme +

• G



CE-mærkning

Dette er ikke ændret, så den ser altså sådan ud:

• CE + M + yy + xxxx

• Hvor xxxx er notificeret organs (modul D eller F eller 

H1) nummer

• M + yy skal stå i en firkantet ramme

• yy = 2 sidste cifre i år hvor 

overensstemmelsesvurdering har fundet sted 

Desuden kan der være supplerende mærkning iht. andre 

direktiver (fx ATEX) og supplerende xxxx-mærkning iht. 

andre direktiver 



Nye aktører i NLF - MID

I den nuværende MID er der 2 aktører på 

fabrikantsiden: Fabrikant og godkendt repræsentant

I NLF-MID er der 4 aktører:

• Fabrikant =uændret

• bemyndiget repræsentant = godkendt repræsentant 

bosiddende i EU

• importør = en i EU som bringer instrument fra 3-

land i omsætning i EU

• Distributør = en anden end fabrikant/importør som 

gør et instrument tilgængeligt på EU-markedet  



Fabrikant skal (bl.a.):

• Lave teknisk dokumentation

• Udstede skriftlig overensstemmelseserklæring (skal følge 

instrumentet)

• Påføre CE-mærkning

• Opbevare den tekniske dokumentation i 10 år

• Påføre serienummer eller lignende identifikation

• Påføre navn (eller mærke) + adresse

• Medlevere brugsanvisning på modtagers sprog

• På begæring udlevere teknisk dokumentation til 

markedsovervågningsmyndighed 



Bemyndiget repræsentant 
skal (bl.a.):
• Udføre det som fabrikanten har bemyndiget 

ham til, som minimum:

• Opbevare overensstemmelseserklæring og 

teknisk dokumentation i 10 år

• På begæring udlevere teknisk dokumentation til 

markedsovervågningsmyndighed 

Bemyndigelsen kan ikke omfatte udarbejdelse af 

teknisk dokumentation



Importør skal (bl.a.):

• Sikre sig, at fabrikanten af de måleinstrumenter, 

som han sælger, har opfyldt alle sine forpligtelser

• Påføre sit navn (eller mærke) + adresse

• Medlevere brugsanvisning på modtagers sprog

• Opbevare overensstemmelseserklæring i 10 år

• Sikre sig, at den tekniske dokumentation kan 

udleveres til markedsovervågningsmyndighed, hvis 

denne begærer det 



Distributører skal (bl.a.):

• Sikre sig at de instrumenter, han sælger, er forsynet 

med CE-mærkning, er ledsaget af 

overensstemmelseserklæring og brugsanvisning på 

modtagers sprog, er forsynet med fabrikantens navn 

og adresse og serienummer

En distributør betragtes som fabrikant, hvis han

• sælger instrumenter under sit eget navn, eller

• modificerer et instrument



Krav til notificerede organer

• NLF-MID pålægger medlemslandene at basere 

udpegningen af notificerede organer på 

akkreditering, eller at man gennemfører en 

vurdering efter samme princip som akkreditering.

• I Danmark har vi hele tiden brugt akkreditering, så 

det er ikke nogen ændring.

• Men der skal gennemføres en gen-vurdering (op 

mod de let modificerede krav) og en gen-notifikation 

af de notificerede organer



Ændringer i 
overensstemmelsesmodulerne

MID

• B+F

• B+D

• G

• H1

B: Typeafprøvning. F: Erklæring om 

typeoverensstemmelse baseret på 

produktverifikation. D: Erklæring om 

typeoverensstemmelse baseret på 

kvalitetssikring af produktionen. G: 

Enhedsverifikation. H1: Overens-

stemmelseserklæring baseret på fuld 

kvalitetssikring plus konstruktions-

undersøgelse

NLF - MID

• B+F

• B+D

• G

• H1

B: EU-Typeafprøvning. F: Type-

overensstemmelse på grundlag af 

produktverifikation. D: Typeover-

ensstemmelse på grundlag af kvali-

tetssikring af fremstillingsprocessen. 

G: Overensstemmelse på grundlag af 

enhedsverifikation. H1: Overens-

stemmelse på grundlag af fuld kvali-

tetssikring plus konstruktionsunder-

søgelse



Nyt i modul B i NLF – MID (1)

7.

• Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med 

eventuelle ændringer i det generelt anerkendte 

teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte 

type måske ikke længere opfylder de relevante krav 

i dette direktiv, og beslutter, om sådanne ændringer 

kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald 

underretter det bemyndigede organ fabrikanten 

herom.



Nyt i modul B i NLF – MID (2)

• 9. 

….

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige 

bemyndigede organer kan efter anmodning få 

tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne 

og/eller tillæggene hertil.



Nyt i modul F i NLF - MID

• Intet i praksis



Nyt i modul D i NLF - MID

3.1

• …

b) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning 

ikke er indgivet til et andet bemyndiget organ

5.2

• …

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen 

stilles efter anmodning til rådighed for de relevante 

myndigheder



Nyt i modul G i NLF - MID

• Intet i praksis



Nyt i modul H1 i NLF – MID (1)

3.1

• …

d) en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er 

indgivet til et andet bemyndiget organ

4.4

• Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle 

ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som 

tyder på, at den godkendte konstruktion måske ikke længere 

opfylder de relevante krav i dette direktiv, og beslutter, om 

sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I 

bekræftende fald underretter det bemyndigede organ 

fabrikanten herom.



Nyt i modul H1 i NLF – MID (2)

• 4.5

….

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige 

bemyndigede organer kan efter anmodning få 

tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne 

og/eller tillæggene hertil.

5.2

• …

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen 

stilles efter anmodning til rådighed for de relevante 

myndigheder



Ikraftrædelse og 
overgangsregler
• NLF_MID blev vedtaget i februar 2014

• Træder i kraft 2 år efter = 20. april 2016

• Overgangsregler i MID, som løber til 30.10.2016 

påvirkes ikke (= gl. nationale typegodkendelser kan fortsat 

gælde indtil 30.10.2016).

• Typeafprøvningsattester iht MID er fortsat gældende

• (Instrumenter i brug er fortsat lovlige)


