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Deres referanse: 200900433
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TELEFAKS

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV AV 6. JUNI 2008 NR. 37 OM
FORVALTNING AV VILTLEVANDE MARINE RESSURSAR - ATKOMST TIL
FARTØY OG LOVBRUDDSGEBYR.

Det vises til høringsnotat av 12. august 2009 fra Fiskeri- og kystdepartementet med forslag til
endringer i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser, samt
forslag til forskrift om krav til leider på fartøy som er underlagt havressurslovgivningen.

Fiskeridirektoratet har ingen kommentarer til den foreslåtte bokstav h i havressursloven § 34.

Til den foreslåtte endringen i havressursloven § 59 vil Fiskeridirektoratet bemerke følgende:

Fiskeridirektoratet er positiv til at departementet ved endringen klargjør at bestemmelsen også
gjelder  foretak. Foretak er definert i Store norske leksikon som "finansiell og juridisk
virksomhetsenhet med økonomisk formål". En lignende definisjon finnes i EØS-avtalen
protokoll 22 artikkel 1 der foretak er definert som "enhver enhet som utøver virksomhet av
handelsmessig eller økonomisk art" og i konkurranseloven §  2 der foretak er definert som
"enhver enhet som utøver privat eller offentlig ervervsvirksomhet,"  Samme forståelse av
begrepet kan også utledes av foretaksnavneloven §  l-1 annet ledd.

Fiskeridirektoratet er av den oppfatning at ovennevnte definisjon av foretak, i tillegg til
enkeltpersoner, vil dekke de ansvarssubjekt det vanligvis vil være aktuelt å sanksjonere med
lovbruddsgebyr. Fiskeridirektoratet mener likevel det bør være anledning til å sanksjonere
andre sammenslutninger som ikke omfattes av definisjonen slik som for eksempel
forskningsinstitusjoner, lag og organisasjoner som ikke driver næringsvirksomhet.

Fiskeridirektoratet foreslår at det i havressursloven tas inn en setning som definerer foretak
slik foretak er definert i straffeloven av 1902 § 48a annet ledd og straffeloven av 2005 § 27
annet ledd som lyder:
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-Medforetak  menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning,
enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. "

Det vises også til at det i energiloven § 7-8 som hjemler lovbruddsgebyr for foretak er inntatt
en lignende definisjon.

Når det gjelder forskriftsutkastet vil vi  bemerke følgende:

Til§2:

Av forslaget fremgår det at forskriften skal gj elde for norske og utenlandske fartøy som er
underlagt kontroll i medhold havressursloven. Når det gjelder de ulike kontrollorganene vil
Fiskeridirektoratet vise til at Kystvaktens ansvar og kompetanse til å drive ressurskontroll
ikke fremgår av havressursloven. Dette reguleres som kjent av Kystvaktloven.
Fiskeridirektoratets kontrollansvar fremgår derimot direkte av havressursloven. Etter som
fullmaktene til de ulike kontrollorganene fremgår av forskjellige lover bør ikke § 2 begrenses
til "fartøy som er underlagt kontroll i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av
viltlevande marine ressursar."

Videre fremgår det av havressursloven § 34 at kontrollorganene ikke utelukkende skal utøve
kontroll med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av havressursloven. Også annen
havressurslovgivning omfattes av kontrollansvaret. Dette kan for eksempel være soneloven,
fiskeforbudsloven og deltakerloven og forskrifter fastsatt med hjemmel i disse lovene.

For at det ikke skal oppstå tvil om rekkevidden av kravet om losleider foreslås det å benytte
samme formulering som i havressursloven § 34. Det foreslås på denne bakgrunn følgende
ordlyd:

"Forskriften gjelder for  norske og utenlandske fartøy  ved kontroll medforskrifter som er
fastsatt  i eller i medhold av lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine
ressursar eller annen havressurslovgivning. "

Til 3:

Fiskeridirektoratet foreslår en tilføyelse i første setning slik at bestemmelsen endres til å lyde:

Fartøy som er nevnt i § 2 skal ha leider som er egnet for å ta om bord inspektør og som
oppfyller NS 6248 eller ISO/FDIS 799.
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