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1 Syfte 

Virkesmätande företag kan efter granskning auktoriseras för mätning enligt Biometrias och 

VMK:s instruktioner för virkesmätning. Beslut om auktorisation fattas av VMK-nämnden 

som är beslutsinstans för kontrollfrågor. 

 

I det följande lämnas en förteckning över de olika krav som ska vara tillgodosedda för att 

auktorisation ska kunna meddelas ett virkesmätande företag. 

 

 

2 Mål för mätningen 

Mätningen ska utföras på ett objektivt och likformigt sätt med beaktande av de krav som 

föranleds av utvecklingen inom skogsbruket, skogsindustrin och biobränslesektorn. 

 

 

3 Mätningsbestämmelser 

Virkesmätningen ska utföras i enlighet med Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning. 

Auktorisation ges för mätningen av virke enligt Biometrias och VMK:s instruktioner för 

virkesmätning. Aktuella mätningsinstruktioner finns på www.biometria.se, www.sdc.se och 

www.virkesmatningskontroll.se. Här återfinns bl.a. mätningsinstruktioner, tillämpnings-

anvisningar, kontrollanvisningar, VMK-dokument inkl. ”Normer för kontroll av 

virkesmätning och virkesredovisning” som alla i tillämpliga fall ska följas av auktoriserade 

mätande företag.  

 

3.1 Annan standard och andra krav än branschens 

Enligt fotnot 8 i dokumentet ”Virkesmätning inom skogs- och energinäringens samverkan i 

VMF/SDC – översikt” kan undantag från huvudregeln ovan göras enligt följande: 

 

Under begränsad period kan även andra mätningsregler eller andra kravnivåer (dock lägst 

myndighetskrav) tillämpas, exempelvis då andra regler testas. Tillämpning av andra regler 

eller andra kravnivåer bör begränsas så långt möjligt och utmynna i övergång till användande, 

alternativt omarbetning, av nationella mätningsregler och kravnivåer. VMK-auktoriserat 

mätande företag ska meddela VMK eventuell tillämpning av andra regler eller andra 

kravnivåer och kan med anledning av detta också prövas vad avser fortsatt auktorisation. 

Parterna i virkesaffär ska också av det auktoriserade mätande företaget uppmärksammas på 

vilken standard och vilka krav som gäller för mätningen, inte minst viktigt då avvikelse sker 

från normalt tillämpad branschstandard/krav. 

 

 

4 Mätutrustning 

Det auktoriserade mätande företaget är då det mäter enligt Biometrias och VMK:s 

mätningsinstruktioner skyldigt att endast använda, av VMK eller annan aktör, typgodkänd 

mätutrustning och i övrigt följa de anvisningar som utfärdas av Biometria/VMK. För 

http://www.biometria.se/
http://www.sdc.se/
http://www.virkesmatningskontroll.se/
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information om VMK:s typgodkännandeprocess se www.virkesmatningskontroll.se under 

fliken typgodkännande. 

 

 

5 Kontrollmätning 

Det auktoriserade mätande företaget är skyldigt att för såväl begärd kontroll som intern 

kontroll tillämpa de regler som framgår i ”Normer för kontroll av virkesmätning och 

virkesredovisning”. Det auktoriserade mätande företaget ska också minst årligen utvärderas, 

t.ex. genom VMK:s harmoniserande övning där även ett mätlag med kontrollmätare från 

Biometria (som inte är VMK-auktoriserade) deltar. 

 

För att möjliggöra en tillfredsställande intern kontroll och uppföljning av mätningsverksam-

heten ska det auktoriserade mätande företaget förvissa sig om rätten att utnyttja mätdata 

insamlade för uppdragsgivares räkning. 

 

Resultatet av företagets interna kontroll sammanställt i enlighet med ”Normer för kontroll av 

virkesmätning och virkesredovisning” ska årligen senast 14 februari och utan anmodan delges 

VMK. 

 

 

6 Kvalitet i mätningen 

Ett auktoriserat mätande företag ska uppnå en, av VMK-nämnden, godkänd kvalitet i 

mätningen. Ett utlåtande därom görs i VMK-nämndens årliga verksamhetsberättelse. Se också 

VMK-dokumentet ”Riktlinjer för VMK:s värdering av mätningskvalitet”. 

 

 

7 Ansvar för inmätta kvantiteter och virkesredovisning 

Det auktoriserade mätande företaget är ansvarigt för att hantering och bearbetning av mätdata 

görs korrekt och att uppgifter om de inmätta kvantiteterna når berörda parter via mätbesked. 

Det auktoriserade mätande företaget ska också följa de delar i ”Normer för kontroll av 

virkesmätning och virkesredovisning” som avser virkesredovisning. 

 

 

8 Personalens kompetens och etiska regler 

Det auktoriserade mätande företaget ansvarar för att anställd eller anlitad mätningspersonal 

har erforderlig kompetens för arbetsuppgiften. 

 

Alla som utför mätning ska ha avgivit skriftlig försäkran att man efter bästa förstånd och 

samvete samt med nit och opartiskhet kommer att utföra sina mätningsuppdrag samt att man 

inte kommer att yppa affärsinformation som avser mätningen för utomstående. 

 

http://www.virkesmatningskontroll.se/
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Det auktoriserade mätande företagets ledning och arbetsledande personal ska ha goda insikter 

i virkesmätning samt iaktta samma nit och opartiskhet som ankommer på de personer som 

utför virkesmätning. 

 

 

9 Auktorisationens giltighet 

Mätande företag med auktorisation som avsiktligt eller av oaktsamhet åsidosätter 

auktorisationsreglerna i detta dokument, kan genom beslut av VMK-nämnden, med 

omedelbar verkan fråntas auktorisationen. Se också VMK-dokumentet ”Riktlinjer för VMK:s 

värdering av mätningskvalitet hos VMK-auktoriserade mätande företag”. 

 

 

10 Avgift 

Avgifter för auktorisation fastställs av VMK:s styrelse. 

 

 

11 Revisionshistorik 

Version Ändring Signatur 

1996-12-05 Skapat av VMR VMR 

2011-05-06 Bl.a. lyfts VMK-nämnden in. VMK 

2015-06-16 Bl.a. Avsnitt 3. Mätningsinstruktioner ska efterlevas 

Avsnitt 3.1. Annan standard 

Avsnitt 4. Typgodkännande 

Avsnitt 8. Oväld ändrat till opartiskhet. 

Avsnitt 9. Se dokumentet hantering av avvikelser. 

HR 

2019-04-10 Ändrat med anledning av bildandet av Biometria ek för och 

Virkesmätningskontroll VMK ek för. 

(VMK-nämnden planeras våren 2019 ersättas av VMK:s styrelse.) 

Avsnitt 3.1. Exemplet på annan standard vid nya kundrelationer borttaget. 

Avsnitt 5. Senast 28 feb ändrat till senast 14 feb. 

Avsnitt 8. Förhållanden ersatt med affärsinformation. 

VMK 

 


