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Svar til departementet vedrørende høring om ny bestemmelse om utmåling av 
overtredelsesgebyr ved overskridelse av biomasseregelverket 

 
Kystverket viser til brev med høringsdokument fra departementet datert 26. juli 2010, Deres 
ref. 201000598- /CGR. 
 
Kystverkets kjernevirksomhet berøres i svært liten grad av mengde biomasse i anlegg 
knyttet til akvakulturanlegg m.v. Imidlertid deltar Kystverket aktivt i arbeidet knyttet til 
Vanndirektivet og MAREANO. Hittil har arbeidet med Vanndirektivet holdt seg mye 
innenlands men flytter seg nå tydelig i retning fjorder og kyst. Samtidig påpekes det at 
MAREANO er et akronym for Maritim AREAldatabase for NOrske kyst- og havområder 
(Kystverkets utheving). Hittil har arbeidet imidlertid vært knyttet opp mot havområder. Et 
mulig ”Kyst-MAREANO” ville være av stor interesse. Dette betyr at det kan oppstå svært 
interessante arealmessige møtepunkter der Vanndirektivets arbeid og MAREANOs arbeid 
får felles og/eller motstridende interesser. I dette perspektivet er arealbruk og mulig 
forurensning av havbunn og vannsøyle svært interessant også for Kystverket. Kystverket 
tillater seg derfor å knytte konkrete merknader til høringsnotatet med forslag. 
 
Kystverket har følgende merknader og nye forslag til innhold, knyttet til departementets 
forslag § 10 fjerde og femte ledd: 
 
Til departementets forslag § 10 fjerde ledd: 
 

 Dette leddet fjernes. 
o Det fremgår gjentatte ganger i departementets høringsbrev at et av 

prinsippene som ligger til grunn for overtredelsesgebyr og nivået på dette 
skal være at det ikke skal lønne seg å være lovovertreder. Kystverket mener 
dette er et prinsipp som er helt i tråd med de rettslige prinsipper som legges 
til ved pønalpregede gebyrfastsettelser ellers. 

o Departementets forslag § 10 fjerde ledd åpner for en ordning der 
lovovertreder skal gis mulighet til å få satt ned overtredelsesgebyret, etter en 
slags rimelighets- og rettferdighetsvurdering. Det er ikke grunn til å tro at 
lovovertreder vil dokumentere reelle kostnader og salgspris dersom dette vil 
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kunne medføre økning av overtredelsesgebyret. Kystverket mener en slik 
ordning åpner for mange mulige feilkilder i for eksempel regnskapsføring. En 
rettmessig og god etterlevelse av departementets forslag § 10 fjerde ledd vil 
kreve stor økonomisk/regnskapsmessig og skatte- og avgiftsmessig 
kompetanse hos tilsynsmyndigheten. Kystverket kan ikke se at det er 
hensiktsmessig at statlige myndigheter skal måtte bygge opp ekstra 
kompetanse for at lovovertreder skal ha mulighet til å slippe billigere unna 
lovovertredelsen når et av prinsippene for gebyrfastsetting er at det ikke skal 
lønne seg å være lovovertreder. 

o Departementets forslag § 10 fjerde ledd svekker etter Kystverkets 
oppfatning den forutsigbarhet som ligger i de sjablonmessige 
utregningsmåtene som ellers legges til grunn. Sjablonmessige reaksjoner vil 
alltid kunne medføre skjevheter, men her ikke i den grad at det skulle gi 
urimelige store utslag. Se imidlertid også Kystverkets kommentarer til 
departementets forslag § 10 femte ledd. 

o Departementets forslag § 10 fjerde ledd vil etter Kystverkets oppfatning 
kunne fordyre og forsinke prosessen ved ileggelse av overtredelsesgebyr. 
Fordyringen og forsinkelsen gir ikke større grad av rettssikkerhet for 
lovovertreder. De rettssikkerhetsanførsler som er gjort av departementet i 
høringsbrevet viser at rettssikkerheten for lovovertreder ivaretas fullt ut uten 
departementets forslag § 10 fjerde ledd. 

 
 
Til forslagets § 10 femte ledd: 
 

 Departementets forslag § 10 femte ledd blir ny § 10 fjerde ledd. 
o Dette ledd er etter Kystverkets oppfatning en tilstrekkelig sikkerhetsventil for 

å fange opp svært urimelige utslag av beregningsreglene – begge veier. 
o Behovet for departementets forslag § 10 fjerde ledd vil etter Kystverkets 

oppfatning ikke være tilstede ved en god etterlevelse av departementets 
forslag § 10 femte ledd. 
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