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Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven. Endring av 
delegert myndighet etter deltakerloven. 
 
 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å gjøre endringer i ulike 
forskriftsbestemmelser om tvangmulkt og overtredelsesgebyr fastsatt med 
hjemmel i deltakerloven. Forskriftene som foreslås endret av Kongen i 
statsråd er forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å 
drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 12. 
september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse 
og forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor 
norsk fiskerijurisdiksjon.  
 
I delegasjonsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 har Kongen i statsråd delegert 
deler av sin forskriftskompetanse etter deltakerloven til departementet. Det 
foreslås en endring i dette delegasjonsvedtaket slik at departementet får 
utvidet kompetanse til å fastsette forskrift med nærmere regler om 
overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved overtredelse av deltakerloven. 
 
Hovedformålet med forskriftsendringene er å legge til rette for at 
Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ved 
brudd på deltakerloven og bestemmelser fastsatt i medhold av denne. I dag 
kan Fiskeridirektoratet i praksis bare ilegge overtredelsesgebyr eller 
tvangsmulkt ved brudd på havressursloven og bestemmelser fastsatt i 
medhold av denne.  
 
De fleste av forskriftene som det er foreslått endringer i fastsettes av 
departementet, men enkelte endringer må fastsettes av Kongen i statsråd. Vi 
har derfor funnet det naturlig med en gjennomgang av hovedtrekkene i 
høringsforslaget, høringsuttalelsene og departementets vurderinger. Etter at 
de nødvendige forskriftsendringer er gjort i statsråd, vil departementet gjøre 
endringer i øvrige forskrifter. 
 
Bakgrunn  
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som gjerne benyttes ved 
mindre regelbrudd som et mildere alternativ til straffeforfølgning eller andre 
strengere reaksjoner. Overtredelsesgebyr har et pønalt formål.  
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Tvangsmulkt innebærer en plikt til å betale en løpende mulkt dersom en ikke 
har oppfylt pålegg i lov, forskrift eller enkeltvedtak. Tvangsmulkt slutter å 
løpe hvis plikten oppfylles, og den har ikke et pønalt formål.  
 
Det er forvaltningen som fatter vedtak om overtrelsesgebyr og tvangsmulkt. 
 
Stortinget har siden slutten av 1900-tallet vedtatt hjemler for overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt i en rekke lover, blant annet i de viktigste fiskerilovene. 
Deltakarloven fikk slik hjemmel i 2004, og havressursloven i 2008.  
 
For å kunne praktisere ordningene med overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ved 
brudd på fiskerilovgivningen, er det imidlertid også nødvendig å fastsette 
forskrifter med nærmere bestemmelser om hvordan ordningen skal praktiseres.  
 
I fiskerisaker er det mest aktuelt å benytte overtredelsesgebyr, mens 
tvangsmulkt så langt har hatt liten betydning.  
 
Det er mange fordeler ved å benytte overtredelsesgebyr i stedet for straff i 
fiskerisaker. For næringsaktøren som har overtrådt regelverket, innebærer 
overtredelsesgebyr en enklere og mindre ressurskrevende prosedyre enn 
anmeldelse til politi og eventuell straffeforfølging. Overtredelsesgebyr er 
dessuten mindre belastende enn straff, og vedkommende risikerer ikke 
innføring i strafferegisteret med de ulemper det kan medføre.  
 
Overtredelsesgebyr vil dessuten kunne spare det offentlige for ressursbruk. 
Politi og domstoler får frigjort ressurser som med fordel kan brukes på mer 
alvorlige lovbrudd. Forvaltningen får større frihet i valg av reaksjonsform slik 
at reaksjonen bedre kan tilpasses den enkelte overtredelsen.  
 
Når det gjelder praktiseringen av de nye lovhjemlene for overtredelsesgebyr 
har fiskeriforvaltningen gått skrittvis fram. En forskrift om blant annet 
overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven ble fastsatt i 2011 slik at 
Fiskeridirektoratet kunne ilegge de første overtredelsesgebyrene i 2012. 
Forskriften fastsetter blant annet et tak på overtredelsesgebyr på 100 000 
kroner. Dette betyr at overtredelsesgebyr bare skal brukes ved mindre 
overtredelser av fiskeriregelverket som tidligere ble straffet med bot på inntil 
100 000 kroner, mens politianmeldelse og straff er den aktuelle sanksjonen 
ved mer alvorlige lovbrudd.  
 
Departementet har positive erfaringer med bruk av overtredelsesgebyr i 
stedet for straff i fiskeriforvaltningen, fordi det bidrar til et mer effektivt og 
mindre belastende reaksjonssystem. Det er i denne sammenheng viktig å 
være oppmerksom på at ordningen med overtredelsesgebyr ikke innebærer 
nye byrder for næringen. Overtredelsesgebyr er ikke en form for avgift, men 
et mildere alternativ til bøtestraff ved lovbrudd. 
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Høringsforslag 
På denne bakgrunn sendte departementet 26. september 2016 ut et 
høringsnotat hvor hovedsaken var å muliggjøre bruk av overtredelsesgebyr 
og tvangsmulkt ved brudd på deltakerloven. Forslaget er en oppfølging av 
Stortingets lovvedtak om å innføre overtredelsesgebyr og tvangsmulkt ved 
brudd på deltakerloven. 
 
Forslaget innebærer en avklaring av hvilke typer overtredelser av 
deltakerloven som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Forslaget 
legger videre opp til at gjeldende regler for overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressursloven i all hovedsak får tilsvarende anvendelse ved brudd på 
deltakerloven. Dette innebærer for eksempel at overtredelsesgebyr ikke kan 
overstige 100 000 kroner, og at politianmeldelse og straff er den aktuelle 
reaksjonen ved mer alvorlige lovbrudd.  
 
I saker om brudd på leveringsplikten mv. for torsketrålere legges det opp til 
et annet tak for overtredelsesgebyr, 3 millionar kroner per fartøy per 
kalenderår. Bakgrunnen er at øvrige sanksjoner i deltakerloven er særlig 
uegnet ved overtredelser av leveringsplikten. Den mest benyttede 
reaksjonen i dag er midlertidig tilbakekall av ervervstillatelse. Men slikt 
tilbakekall rammer arbeidsplassene i den landbaserte fiskeindustrien som 
leveringsplikten er ment å fremme, i tillegg til rederiet og arbeidsplassene 
om bord på fartøyet, og virker derfor mot sitt formål. Ved å benytte 
overtredelsesgebyr rammer en ikke arbeidsplassene på samme måte.  
 
I høringsforslaget legges det opp til at Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortsatt skal være første instans i saker om overtredelsesgebyr, mens 
Fiskeridirektoratets hovedkontor skal være klageinstans. I saker om brudd 
på leveringsplikten mv. legges det likevel opp til at Fiskeridirektoratets 
hovedkontor er første instans og departementet klageinstans fordi det er 
hovedkontoret som er første instans i andre saker om leveringsplikten mv. 
og fordi det er foreslått et høyere gebyrtak i slike saker. 
 
Høringsuttalelsene 
Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt uttalelser fra åtte 
høringsinstanser.   
 
Seks av åtte høringsinstanser var i all hovedsak positive til høringsforslaget 
og støttet hovedsaken om å åpne for bruk av overtredesgebyr ved brudd på 
deltakerloven. Disse seks høringsinstansene var Norges Fiskarlag, Fiskebåt, 
Norges Kystfiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Landsorganisasjonen i 
Norge og Fiskeridirektoratet.  
 
En av åtte høringsinstanser, Pelagisk Forening, var negativ til 
høringsforslaget og ønsker ikke at det skal benyttes overtredelsesgebyr. 
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Den åttende høringsinstansen, Justisdepartementet, kom med 
forskriftstekniske merknader og hadde ingen synspunkter på hovedtemaet i 
høringen. 

 
Høringsinstansene hadde relativt få konkrete forslag til justeringer i 
forskriftsforslaget, men Norges Fiskarlag og Fiskebåt mente at taket for 
overtredelsesgebyr ved brudd på leveringsplikten for torsketrålere burde 
settes lavere enn departementets forslag på 3 millioner kroner. Fiskebåt 
foreslo en grense på 1 million kroner, mens Norges Fiskarlag ikke hadde noe 
konkret forslag. Fiskebåt var i tillegg opptatt av at ordningen med 
overtredelsesgebyr bør praktiseres slik at den bare benyttes hvis det ellers 
ville være aktuelt med straff eller tilbakekall av tillatelse, men ikke ved 
overtredelser der straff og tilbakekall uansett ville ha vært uaktuelt. 
 
Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag og Pelagisk Forening mener 
dessuten at Fiskeridirektoratets hovedkontor bør være første instans og 
departementet klageinstans i saker om overtredelsesgebyr. 
 
Departementets vurderinger 
Departementet vil vise til at høringsinstansene i all hovedsak er positive til 
høringsforslaget og foreslår derfor at forslagene til forskriftsendringer 
vedtas. Dette innebærer blant annet at overtredelsesgebyr innføres som et 
mildere alternativ til straff i saker om brudd på deltakerloven, på samme 
måte som ved brudd på havressursloven. Dette vil bidra til en forenkling 
både for forvaltning og næring ved at en unngår politianmeldelse, 
straffeforfølgning osv. i mindre alvorlige saker. Departementet legger til 
grunn at formålet med overtredelsesgebyr i fiskerisaker fortsatt skal være et 
mildere alternativ til straff og i mer spesielle tilfeller, midlertidig tilbakekall.   
  
Når det gjelder departementets forslag om høyere tak på overtredelsesgebyr 
ved brudd på leveringsplikten mener både Norges Fiskarlag og Fiskebåt at 
det foreslåtte taket på 3 millioner kroner er for høyt. Begge viser til at 
overtredelsesgebyr skal gjelde for mindre alvorlige overtredelser, selv om 
Fiskebåt også er enig med departementet i at taket bør være høyere enn 100 
000 kroner hvis det skal fungere som et alternativ til midlertidig tilbakekall av 
ervervstillatelse. Fiskebåt foreslår et tak på 1 million kroner.  
 
Departementet vurderer det fortsatt slik at taket bør være på 3 millioner 
kroner for brudd på leveringsplikten mv. hvis det skal være et godt alternativ 
til midlertidig tilbakekall. Det er i denne sammenheng viktig å være 
oppmerksom på at taket på 3 millioner kroner referer seg til det totale antall 
overtredelsesgebyr pr. fartøy pr. kalenderår og således ikke uten videre er en 
sammenlignbar størrelse med det alminnelige taket på 100 000 kroner pr. 
overtredelse. Det skal naturligvis veldig mye til før et torsketrålrederi med 
leveringsplikt begår så mange overtredelser pr. fartøy i løpet av ett 
kalenderår at en stanger i beløpstaket. 
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Det er flere gode grunner til at taket ikke bør settes lavere enn 3 millioner 
kroner i slike saker. For det første skal overtredelsesgebyr ved brudd på 
leveringsplikten mv. primært være et alternativ til midlertidig tilbakekall av 
ervervstillatelse for leveringspliktige fartøy. Dette har sammenheng med at 
tilbakekall erfaringsmessig rammer arbeidsplassene i den landbaserte 
fiskeindustrien som leveringsplikten er ment å fremme på en helt urimelig 
måte.  
 
For det andre skiller brudd på leveringsplikten seg fra andre brudd på 
deltakarloven ved at det sjelden er en aktiv fisker som er ansvarlig for 
overtredelsen, men et rederi som er del av et større konsern. Det dreier seg ofte 
om tekniske brudd på et bransjespesifikt regelverk. I slike tilfeller vil 
overtredelsesgebyr være bedre egnet enn straff, selv om vi ikke kan se bort fra at 
enkelte lovbrudd kan være så alvorlige at politianmeldelse bør vurderes.  
 
Hvis ordningen med overtredelsesgebyr skal kunne ha den ønskede preventive 
effekt for berørte rederier i slike saker bør taket derfor etter departementets 
vurdering settes til 3 millioner kroner. 
 
Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal være første instans og klageinstans 
i saker om overtredelsesgebyr, mener departementet at de beste grunner tilsier en 
videreføring av dagens system hvor Fiskeridirektoratets regionkontor er første 
instans og direktoratets hovedkontor klageinstans, med unntak for saker om 
brudd på leveringsplikten mv. Saker om leveringsplikten mv. kan gjelde større 
beløp, og det er dessuten slik at direktoratets hovedkontor er første instans i andre 
saker om leveringsplikten. Vi mener derfor de beste grunner tilsier at 
hovedkontoret er første instans i saker om overtredelsesgebyr ved brudd på 
leveringsplikten mv. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
Forslaget vil legge til rette for utvidet bruk av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt i fiskeriforvaltningen. Dette vil kreve økt ressursbruk, men 
omfanget vil avhenge av forvaltningens prioriteringer. 
 
Samtidig vil forslaget føre til at det ikke lenger vil være aktuelt å 
straffeforfølge en del mindre brudd på regelverket, og dette vil spare både 
politi og næring for en god del ressursbruk. Forslaget bør dessuten medføre 
en mer effektiv håndhevelse av fiskeriregelverket. Dette vil kunne motvirke 
en konkurransevridning i disfavør av næringsaktører som overholder 
regelverket. 
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Nærings- og fiskeridepartementet  
 

t i l r å r : 
 
1. Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven fastsettes i 

samsvar med vedlagte forslag. 
2. Endring av delegert myndighet etter deltakerloven fastsettes i samsvar 

med vedlagte forslag. 
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Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon ………………… med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 
15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 28. 
 
 

I 
 
 

I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for 
fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres følgende endringer: 
 
§ 9-2 skal lyde: 
 
§ 9-2. Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av 
forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. 
desember 2011 nr. 1477 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressurslova og deltakerloven. 
 
 
§ 9-3 oppheves. 
 
 
 

II 
 
 
I forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med 
torsketråltillatelse gjøres det følgende endringer: 
 
Ny § 7 skal lyde: 
 
§ 7. Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av 
denne forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 
20. desember 2011 nr. 1477 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressurslova og deltakerloven. 
 
 
Gjeldende §§ 7 og 8 blir §§ 8 og 9. 
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III 
 
 
I forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk 
fiskerijurisdiksjon gjøres følgende endringer: 
 
 
§ 8 skal lyde: 
 
§ 8. Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av 
forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til deltakerloven § 28 og forskrift 20. 
desember 2011 nr. 1477 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressurslova og deltakerloven. 
 
 
§ 9 oppheves. 
 
 

IV 
 
 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Endring av delegasjonsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 om delegering av 
Kongens myndighet etter § 21, § 28 og § 29 i lov 26. mars 1999 nr. 15 om 
retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)  
 
Fastsatt ved kgl. res …………………….. med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om 
retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 21, 28 og 29. Fremmet av Nærings- 
og fiskeridepartementet. 
 
 

I 
 
Romertall II (endret) skal lyde: 
 
Departementet gis fullmakt til å fastsette forskrift med nærmere regler om fastsettelse 
av overtredelsesgebyr og fastsettelse og varighet av tvangsmulkt, jf. deltakerloven § 28 
og § 29, ved overtredelse av bestemmelser i eller gitt i medhold av deltakerloven. 
 
 

II 
 
Dette vedtaket trer i kraft straks. 


