
När behövs en återkommande kontroll av drivmedels-

pumpen utföras? När en drivmedelspump används för 

bestämning av volym i samband med handel, eller be-

stämning av pris baserat på volym vid direktförsäljning 

till allmänheten.

Innehavarens skyldighet
Den som använder en drivmedelspump vid försäljning av 
bränsle till enskild konsument har krav på sig att pumpen blir 
återkommande kontrollerad med ett intervall om 2 år. Om 
plomberingen bryts på en pump som används för ovanstående 
ändamål, ska användaren anlita ett ackrediterat kontrollorgan 
som genomför en återkommande kontroll.

Om den årliga omsättningen av bensinprodukter överstiger 
500 m3/år ska dessutom pump med bensinprodukt vara försett 
med gasåterföringssystem. Detta gasåterföringssystem ska 
genomgå återkommande kontroll med ett intervall om 1 år 
enligt Transportsyrelsens föreskrift.

Varför kontroll av pumpen? 
Konsumenten ska garanteras att den tankade volymen som 
mest får avvika 0,5 % från det värde som pumpen visar.  
Avvikelsen kan vara både negativ och positiv. Som bensinsta-
tionsägare eller föreståndare är det naturligtvis viktigt att 
pumpen uppfyller de legala kraven och speciellt att de inte 
under långa tider ger ut fel volym.

Är det en drivmedelsmätare som inte omfattas av gällande 
föreskrifter, t.ex. en dieselpump som enbart används för 
försäljning mot företag (B2B), är det naturligtvis också viktigt 
att denna pump inte levererar fel gentemot kunden, eller för 
egen del. En pump tenderar att ge ut för mycket drivmedel med 
tiden, därför är det ekonomiskt att regelbundet kontrollera och 
eventuellt ”trimma in” pumpen.

Återkommande kontroll av drivmedelspump i fält.

Information till drivmedelsanläggningar

Verifiering

Detta är vårt produktmärke för verifiering.



Lagar och regler
Swedac heter den föreskrivande tillsynsmyndighet för reglerad 
mätteknik. Detta innebär att Swedac tar fram regler för mått och 
vikt och ser till att de följs. Swedac ackrediterar(godkänner) de 
kontrollorgan som ska kunna utföra återkommande kontroll av 
drivmedelsmätare i drift.

RISE Research Institutes of Sweden är ett ackrediterat företag 
för att utföra återkommande kontroll. Vid en överenskommelse 
med RISE, kan vi hjälpa företagaren att bevaka och utföra framti-
da kontroller.

RISE erbjuder 
RISE erbjuder återkommande kontroll enligt gällande föreskrif-
ter av era drivmedelsmätare och gasåterföringssystem. Frivillig 
kontroll och eventuella intrimningar av era drivmedelsmätare om 
ni använder era pumpar för B2B. RISE kan leverera statistik och 
detaljerad information om varje installerad pump på era anlägg-
ningar. Uppföljning av fel som föranlett serviceåtgärd.   
Rapportering av avvikelser till anvisad servicepartner. Med mera.

Avtal
Ett avtal med RISE ger er förmånligare priser och en bättre över-
sikt över dessa kostnader framöver. RISE bevakar när det är dags 
för nästa kontroll och kontaktar er i god tid för planering av detta.
Välkommen att kontakta oss för offert eller avtalsförslag.

Fordonsgas
Är din drivmedelsanläggning utrustad med dispenser för for-
donsgas?

RISE har ackrediterade metoder för kalibrering av dessa. Hör av 
dig till oss för mer information.

Kontakt
RISE Verifiering
Telefon: 010-516 51 00
E-post: riseverifiering@ri.se
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RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Säkerhet och transport
Avdelning Kontroll och kalibrering

ADRESS
Post
Box 857
501 15 Borås

Besök och gods
Brinellgatan 4
504 62 Borås

KONTAKT
010-516 50 00
info@ri.se, www.ri.se

RISE Kontroll och kalibrering har en risktäckande organisation med kontor 
placerade i hela landet för att finnas nära till hands för våra kunder,

RISE kalibrerar dispensrar för fordonsgas med ackrediterad metod,

Våra kontor


