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Svar på høring – forslag til endringer i forskrift om målenheter og måling 
 
Vi viser til høring fra Nærings- og handelsdepartementet 5. juli 2013 om forslag til 
endringer i forskrift om målenheter og måling. 
 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) representerer et bredt spekter av 
medlemsbedrifter i sjømatnæringen, og majoriteten av norske fiskeindustribedrifter 
er medlemmer av FHL. For fiskeindustrien er bruk av vekter sentralt både ved 
mottak av råstoff fra fiskefartøy og videre gjennom produksjonen.  
 
Prinsipielt støtter FHL de foreslåtte endringene i forskrift om målenheter og måling. 
Et effektivt tilsyn er vesentlig for å sikre like konkurransevilkår og avdekke 
regelbrudd. Dette er forhold som i tillegg har stor betydning for en sektors 
omdømme og legitimitet. 
 
Risikobasert tilsyn er en tilsynsform som i større grad fordrer forutgående vurdering 
og bransjekjennskap fra tilsynsorganet. I fiskeindustrien er dette en tilsynsform som 
allerede blir benyttet blant annet av Fiskeridirektoratet. FHL stiller seg positiv til at 
dette innføres som en mulig tilsynsform også for Justervesenets tilsynsaktivitet, og 
kommenterer forslaget nærmere i separat svar på høring om innføring av 
risikobasert kontroll i fiskeindustrien.  
 
Når det gjelder forslaget om tilsyn med internkontroll så vil FHL peke på at dette er 
en modell som også kan vurderes benyttet i fiskeindustrien. Eventuelle pålegg om 
internkontroll må i alle tilfeller vurderes nøye opp mot bedriftens kapasitet og 
eksisterende kvalitetssystemer. 
 
FHL er også positiv til forslaget om å lette brukers ansvar. Hvorvidt det i praksis vil 
innebære noen vesentlig forenkling er en annen sak. FHL kan i alle tilfeller slutte seg 
til presiseringen om at bruker til en hver tid oppfyller kravene som stilles til 
måleredskapene, og ser det som en forbedring at bruker ikke lenger må kontakte 
Justervesenet når godkjenningen utløper. Vi synes også det er positivt at 
bestemmelsene om oppfølgingskontroll endres, og at dette blir gjenstand for konkret 
vurdering i det enkelte tilfelle. Dette vil kunne gjøre det enklere for bruker å 
overholde regelverket. 
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Forslagene til endringer i forskrift om målenheter og måling legger til rette for en 
mer effektiv ressursutnyttelse i tilsynsaktiviteten. FHL mener dette på sikt bør kunne 
bidra til tilsynsgebyrene reduseres, og forutsetter at både dagens og den fremtidige 
tilsynsaktiviteten utføres på en kostnadseffektiv måte.   
 
Vi viser for øvrig til høringsuttalelsen fra NHO. 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
 

 
Geir Ove Ystmark 
direktør industri      Sverre Johansen 
        fagsjef 
 

 


