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BEGÄRAN OM KONTROLLMÄTNING
Härmed får jag hemställa att VMR låter verkställa kontrollmätning av den ordinarie
mätning för vars identitet följande uppgifter gäller:
Redovisnings nr

Mätdatum

Virkesorder nr

Mätplats

Mätbeställare

Sortiment

Leverantör

Mottagare

Transportör

Upplagsplats
(vid förvägskontroll)

Kontrollen avser:

volym

virkesvärde

Jag är/företräder

säljare

köpare

transportör

Jag förklarar mig samtidigt med denna begäran införstådd med de regler för
genomförande av kontrollmätning samt ändring av mätresultat och betalning av
kontrollmätningskostnad som framgår av sida 2 av detta dokument.

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Om den som undertecknat denna handling är ombud för någon av ovan nämnda
parter, skall namnet på den för vars räkning kontrollen begärts anges nedan.
Namn:

Adress:

Undertecknad blankett sänds snarast till:
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VMF Nord
Begäran om kontrollmätning
Box 4037
904 02 Umeå
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Information om förutsättningar för begärd kontrollmätning
1.

Allmänna regler för begärd kontroll

Förutsättningar och krav vad gäller kontroll begärd av part har fastställts av
Virkesmätningsrådet (VMR) och finns intagna i ”Normer för kontroll och uppföljning
av mätning”.
2.

Vem får begära kontroll?

Var och en som berörs av resultaten från ordinarie mätning får begära kontroll av
denna mätning.
3.

Hur begär jag kontroll?

Begäran om kontroll får ske muntligen men skall bekräftas skriftligen på
standardiserad blankett som sänds till den förening som utfört den ordinarie
mätningen eller ska utföra förvägskontrollen.
4.

Vem utför kontrollmätningen?

Kontrollmätningen administreras av VMR, vilket bl a innebär att rådet utser de
personer som skall utföra kontrollmätningen. Dessa får inte vara anställda vid den
förening som utfört den ordinarie mätningen.
5.

Vad gäller för ändring av mätresultat?

Kontrollmätningens resultat skall alltid gälla oavsett avvikelsens storlek.
6.

Vem betalar kontrollmätningskostnaden?

Den som begärt kontrollmätning skall betala kostnaden för den, dock högst
2000 kronor, om skillnaden mellan resultatet enligt ordinarie mätning och
kontrollmätning, uttryck i procent av kontrollmätningens resultat, är mindre än de
procenttal som anges nedan för respektive mätmetod.
Metod för ordinarie mätning

Gräns för betalningsskyldighet %

Stockmätning
Travmätning
Övriga metoder

5,0
7,0
5,0

För kontrollmätning som avser enbart volym skall angivna gränsvärden minskas
med 2 %-enheter.
Är avvikelsen lika med eller större än angivet procenttal stannar hela kostnaden på
virkesmätningsföreningen.
7.

Överklagande av kontrollmätningsresultat

Tvist rörande giltighet av resultat från kontrollmätning skall avgöras enligt lagen om
skiljemän.
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