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Høring - ny bestemmelse om utmåling av overtredelsesgebyr ved overskridelse
av biomasseregelverket

Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) av 27. juli 2010 om
ovennevnte.

FKD viser til at det både i forhold til miljø og marked er avgjørende at aktørene i
oppdrettsnæringen følger vilkårene for akvakulturtillatelser, herunder grensene for
maksimalt tillatt biomasse (MTB). Overtredelse av regelverket innebærer ifølge FKD
en kortsiktig gevinst til enkeltaktører, på bekostning av den langsiktige økonomiske og
miljømessige utviklingen for hele næringen. Dersom det ikke reageres på
overtredelser, risikerer man at flere produsenter vil produsere mer enn det de har lov
til. FKD legger til grunn at dette kan uthule hele tillatelsessystemet på sikt. Det er på
denne bakgrunn besluttet at overtredelser av biomasseregelverket bør møtes med
overtredelsesgebyr, jf. akvakulturloven § 30.

FKD foreslår en ny bestemmelse om utmåling av gebyr ved overtredelse av
biomasseregelverket. Overtredelsesgebyret foreslås fastsatt ved at fortjenesten ved salg
av ulovlig biomasse inndras og adderes med et pønalt tillegg på folketrygdens
grunnbeløp multiplisert med en, tre, fem, ti, tyve eller tretti. Det gjøres en
skjønnsmessig vurdering av hvilket utmålingsalternativ som skal anvendes, med særlig
vekt på blant annet fortjeneste, grad av skyld, overtredelsens omfang og tidligere
overtredelser. FKD foreslår videre at en standardisert beregning av fortjenesten legges
til grunn, men at den ansvarlige for overtredelsen får anledning til å legge frem
dokumentasjon på salgspris og forkostnader. Standardiseringen innebærer fastsettelse
av et maksimums- og et minimumsbeløp for utmåling av overtredelsesgebyrets pønale
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tillegg, henholdsvis 75 641 kroner og 2 269 230 kroner etter gjeldende grunnbeløp i
folketrygden. Videre foreslås det enkelte andre tekniske endringer i
reaksjonsforskriften.

Ifølge FKD vil forslaget gi næringen forutsigbarhet rundt myndighetens valg av
reaksjoner ved overtredelse av biomasseregelverket. For forvaltningen vil ny
utmålingsbestemmelsene kunne medføre økt arbeidsbelastning, og behov for økt
kompetanse innenfor dette området. FKD antar imidlertid at ordningen med faste
satser vil være ressursbesparende for forvaltningen.

Finansdepartementet har ingen merknader til forslaget.
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