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Merknader til forskrifter om endring av akvakulturdriftsforskriften og
tildelingsforskriften

Forskriftsenheten er kjent med høring 18. august 2009 om utkast til forskrifter om
endring av akvakulturdriftsforskriften og tildelingsforskriften. Vi har gjennomgått
utkastenes strukturelle og regeltekniske sider og har følgende merknader:

Det kan ofte være vanskelig å avgjøre hvor store deler av forskriften som bør gjengis i
en endringsforskrift, for eksempel om hele paragrafen skal gjengis eller bare enkelte
ledd. Dersom det er endringer i flere ledd innen samme paragraf, kan det være en
fordel å gjengi hele paragrafen samlet. Er det kun tale om endringer i ett ledd, kan det
gi bedre oversikt å gjengi kun det ene leddet. Se nærmere om dette i veilederen
Lovteknikk og lovforberedelse side 82.

Akvakulturdrif tsforskriften
Når det legges til punkter i en paragraf med punktoppstilling der det er brukt "og" i
nest siste punkt i punktoppstillingen, er det nødvendig å påse at alle punktene i
punktoppstillingen blir korrekte etter endringen. I dette tilfellet foreslår vi å fastsette
endringen slik:

§ 41 første ledd bokstav g og h og ny bokstav i og j skal lyde:

g)
h)

levering av død fisk: kvantum levert, leveringstidspunkt og mottaker,
resultater etter foretatte miljøundersøkelser: kart (1:5000), det topografiske
bunnkartet, anleggskartet der prøvetakingsstedene er avmerket og skjema for
oppsummering av undersøkelsen,
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i) gjennomførte kontroller av not,
j) gjennomførte kontroller av bunnredskaper for overvåkingsfiske, herunder antall

innfangede akvakulturdyr, ville fisk og krepsdyr, størrelsesfordeling og samlet vekt.

./.

Faren for at det blir feil i punktoppstiller i forbindelse med tilføyelser av nye punkter, er
blant annet bakgrunnen for at Forskriftsenheten i sine kurs gir råd om at den
innledende teksten i punktoppstillinger mest hensiktsmessig utformes slik at den
klargjør om punktene er kumulative eller alternativer. Det er da unødvendig å ta inn
"og" eller "eller" i nest siste punktet. Den innledende teksten til punktoppstillingen i §
41 klargjør allerede at punktene er kumulative, og vi foreslår derfor å utelate "og".

Det følger ellers av "Skriveregler" av Finn-Erik Vinje åttende utgave side 107 flg. at
komma etter hvert punkt utelates i et tilfelle som dette.

Tildelingsforskriften
Utgangspunktet for forskrifter er at det ikke bør brukes vedlegg jf. veilederen
Lovteknikk og lovforberedelse side 201. For dem som skal følge forskriften, vil det som
regel være enklere å ha et sammenhengende regelsett å forholde seg til. Selv om det er
tale om opplysninger som går ut over det man vanligvis finner i normative tekster som
lov og forskrift, er dette i seg selv ikke tilstrekkelig til å begrunne bruk av vedlegg. Det
bør derfor vurderes om det kan være mer hensiktsmessig å plassere teksten i vedlegg 1
i utkastet § 4.

Se ellers enkelte påtegninger på vedlagte kopi av forskriftsutkastet.
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faglig leder Forskriftsenheten
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