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Hvem er CLM

CLMs bestyrelse består af:
Dansk Energi

Teknologisk Institut
FORCE Technology

Derudover deltager Sikkerhedsstyrelsen aktivt i 
CLM-organisationen



Formål
Gennem koordinering af viden og aktiviteter inden for legal 

metrologi – at:
• opbygge kompetence omkring legal metrologi
• formidle viden til erhvervslivet
• rådgive og bistå erhvervslivet, Sikkerhedsstyrelsen og DANAK
• deltage i internationalt samarbejde vedrørende legal metrologi
• medvirke til standardisering på nationalt og internationalt plan
• arbejde inden for prøvning, verifikation og kontrol
• udføre forskning og udvikling.



Hovedopgaver
• Etablere arbejdsgrupper i tilknytning til standardiseringsarbejdet, specielt 

inden for OIML og WELMEC

• Afholde informations- og debatmøder

• Deltage aktivt i den aktuelle debat inden for legal metrologi

• Deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter.

• Institutterne, som er medlem af CLM, udfører typeprøvning, kontrol og 
andre aktiviteter, som er vigtige for Danmark og danske virksomheder



Hovedopgaver
• Etablere ERFA-grupper på relevante legal-metrologiske 

områder

• Etablere faggrupper på alle metrologiske områder



CLM
CLM har 10 aktive ERFA-grupper, og har et stigende antal 

medlemmer.

Lige nu er der ca. 200 aktive medlemmer !



CLM ERFAmøde i juni 2018

I forbindelse med, at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt 
Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der 

anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har 
Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd 

følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre 
instrumentejere af vand- og varmeenergimålere.



CLM ERFAmøde i juni 2018

Grupperne anbefaler at fortsætte kontrol i henhold til den 
måletekniske vejledning MV nr. 02.36-01, udgave 10 og MV 

07.01-01, udg. 4, dog med en tilpasning af verifikationsintervaller 
fra hvert 6. år til hvert 9. år samt driftskontrolgrænse fra hvert 3. 
år til hvert 4. år, såfremt at målerens typegodkendelse tillader 

dette.
Ovenstående anbefaling gælder kun nye, ikke idriftsatte partier. 

For idriftsatte partier anbefaler gruppen fortsat en 
verifikationsperiode på hhv. 6 og 3 år.



ERFAgruppe 1 og 4

• Der blev i sommeren 2018 nedsat en faggruppe som skulle se 
på egenkontrol



2 vejledninger fra CLM

• De måletekniske vejledninger beskriver i detaljer udførelsen af 
egenkontrol af vand- og varmeenergimålere. 

• De beskriver bedste praksis, som er baseret på mange års 
erfaringsgrundlag hos CLM.

• De tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr. 
9464 af 20. juni 2018 om instrumentejerens egenkontrol af 
vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af 
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018



CLM’s forslag til egenkontrol

• Hvorfor nedsætte faggruppen?

• Hvorfor udarbejde et fælles udkast?

• Hvorfor er det vigtigt, at der er mulighed for stikprøvekontrol, og 
hvorfor bruge denne mulighed fremfor udskiftning !



Ændringer

• Fremgangsmåde ved egenkontrol baseret på statistisk 
stikprøvekontrol

• Partiet stikprøvekontrolleres første gang senest 9 år efter 
partiets opsætning. De 9 år regnes fra det tidspunkt, hvor den 
første måler i partiet er opsat. Resultatet af stikprøvekontrollen 
anvendes til at vurdere, om partiet kan forblive opsat i en 
periode, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol, eller om 
det skal nedtages.



Ændringer

• Det er til enhver tid instrumentejerens ansvar, at de i drift 
værende vandmålere ikke overskrider brugstolerancen. 

• Instrumentejeren skal på baggrund af resultatet af stikprøven 
selv tage stilling til, hvor længe målerne kan være opsat. Dog 
kan anbefalinger fra målerlaboratoriet, oplysninger fra 
instrumentleverandøren og andre relevante informationer 
lægges til grund for beslutningen og eventuelt for at forkorte 
perioden.



Ændringer vandmålere

• For målere mindre end eller lig med Q3=4 godkendt iht. MID

• Som nedre målepunkt skal der måles med et flow på 0,05 × Q3

• Som øvre målepunkt vælges altid et flow på 0,4 × Q3



Ændringer vandmålere

• For målere mindre end eller lig med Qn=3,5 godkendt iht. MDIR 
32.36-01* eller MDIR 32.41-01*

• Som nedre målepunkt skal der måles med et flow på 0,1 × Qn

• Som øvre målepunkt vælges altid et flow på 0,5 × Qn



CLM’s forslag til egenkontrol
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