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HØRINGSUTTALELSE 

- FORSLAG TIL INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR I 
MATLOVEN 
 
Vi viser til høringsbrevet av 26. mai 2017 der helse- og omsorgsdepartementet foreslår å innføre 
overtredelsesgebyr i en rekke lover, blant annet matloven. 
 
Mattilsynet har over tid sett behovet for å kunne ilegge overtredelsesgebyr etter matloven og har 
også tidligere kommet med en anbefaling om å innføre en slik hjemmel. En hjemmel til å ilegge 
overtredelsesgebyr vil kunne øke regelverksetterlevelsen på matområdet og bidra til å ivareta 
matlovens formål. Vi støtter derfor forslaget slik det fremkommer i høringsbrevet. 
 
Matloven hjemler en rekke forskrifter. Det er særlig i forskriftsbestemmelsene de konkrete 
handlingsnormene det vil være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr etter står beskrevet. Vi støtter 
forslaget om at det også skal kunne ilegges overtredelsesgebyr for overtredelse av 
forskriftsbestemmelser gitt med hjemmel i matloven. Vi har ellers ingen merknader til opplistingen 
av de konkrete lovbestemmelsene i matloven, utover at vi anser de som dekkende. 
 
Mattilsynet har gode erfaringer med bruken av overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel etter 
dyrevelferdsloven. Matloven gir i dag anledning til å benytte oss av flere ulike reaksjonsmidler. Vi 
ser likevel behov for å kunne ilegge overtredelsesgebyr der det anses som et mer hensiktsmessig 
og effektivt virkemiddel. Et konkret eksempel er der overtredelsen er opphørt. Andre eksempler er 
der det er behov for å trappe opp virkemiddelbruken ved gjentatte overtredelser. Mattilsynet vil 
uansett alltid vurdere hvilket reaksjonsmiddel som er best egnet. 
 
Mattilsynet støtter videre forslaget om å kunne ilegge overtredelsesgebyr overfor alle 
pliktsubjektene etter matloven. 
 
Den foreslåtte lovendringen inkluderer hjemmel for departementet til i forskrift å gi nærmere regler 
om hvilke forskriftsbestemmelser det skal kunne gis overtredelsesgebyr for, regler om utmåling og 
eventuelt hva det skal eller kan tas hensyn til ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal 
ilegges. Mattilsynet ønsker å bidra i dette forskriftsarbeidet. 
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Med hilsen 
 
 
 
Marie Louise Wiborg 
Seksjonssjef fremmedstoffer og EØS 
  

 

 


