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Høringssvar fra NVE - ny bestemmelse om utmåling av
overtredelsesgebyr ved overskridelse av biomasseregelverket

Vi viser til høringsbrev av 26.07.2010 fra Fiskeri- og kystdepartementet der det foreslås en ny
bestemmelse om utmåling av overtredelsesgebyr ved overtredelse av biomasseregelverket i
akvakulturlovgivningen.

Utmålingen som er foreslått er at fortjenesten adderes med et pønalt tillegg på folketrygdens grunnbeløp
multiplisert med én, tre, fem, ti eller tretti. Det skal gjøres en skjønnsmessig vurdering av
utmålingsalternativ. En standardisert beregning av fortjenesten legges til grunn, men den ansvarlige for
overtredelsen får anledning til å legge frem dokumentasjon på salgspris og fikkostnader. I tillegg
foreslås det enkelte andre tekniske endringer i reaksjonsforskriften.

NVEs vurdering
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjoner til og fører tilsyn med reguleringer,
fiskesperrer, vannuttak og andre vassdragsinngrep knyttet til settefiskanlegg. Vi er ikke involvert når det
gis overtredelsesgebyr ved biomasseoverskridelser i matfiskanlegg i sjø. NVE har hjemmel i
vannressursloven § 60a til å gi overtredelsesgebyr for brudd på denne loven, herunder brudd på
konsesjonsvilkår om vannuttak. Ved beregning av overtredelsesgebyr etter vårt lovverk, kan den nye
bestemmelsen i biomasseregelverket ha relevans for vurderingen av hvor stor fordel vi mener
settefiskanlegg har hatt av det ulovlige vannuttaket.

Konsesjon etter vannressursloven kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket er større enn skader og
ulemper for allmenne interesser. Brudd på vilkår i en konsesjon kan få store miljømessige konsekvenser,
og det er derfor av stor betydning å ha en metode for utregning av overtredelsesgebyr som hindrer at
vilkårene i en konsesjon brytes. NVE ønsker som Fiskeridirektoratet å unngå overtredelser av
regelverket for kortsiktige gevinster for enkeltaktører på bekostning av den langsiktige økonomiske og
miljømessige utvildingen for hele næringen. NVE er enig med Kyst- og fiskeridepartementet i at det her
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bør legges vekt på å sikre forutsigbarhet i reaksjonene både for å unngå forskjellsbehandling og oppnå
preventiv virkning av reglene.

Det knytter seg stor usikkerhet rundt fortjenesten til et selskap og fortjenesten kan variere mye fra år til
år. Fortjenesten av ulovlig produksjon blir i høringsbrevet definert som salgspris multiplisert med antall
kg ulovlig biomasse, fratrukket ffirkostnadene knyttet til overtredelsen og 0,003 rettsgebyr per kg fisk.
Med fikkostnader menes fast fôrfaktor på 0,8 multiplisert med ulovlig biomasse som igjen blir
multiplisert med pris per kg fi3r. Når kun disse to faktorene, fiir og rettsgebyr, blir trukket fra verdien av
den ulovlige fisken, mener NVE at et overtredelsesgebyr vil kunne bli mer forutsigbart enn tidligere og
dermed sikre at konkurranseforhold vil bli ivaretatt på en god måte. Ser en da på konsekvensene for
miljøet og adderer fortjenesten med et pønalt tillegg på folketrygdens grunnbeløp som adderes med en
gitt verdi vurdert etter konsekvensene av overtredelsen, mener NVE at de miljømessige konsekvensene
av et lovbrudd kan ivaretas på en god måte. Når det gjelder fortjenesten av ulovlig biomasse, er vi mer
tvilende på om det er riktig å gi rom for at selskapene selv kan legge fram tall for fikkostnader, særlig
brukt ffirmengde. Årsaken til dette er at det er ikke gitt at de tallene som blir oppgitt er korrekte. Det kan
tenkes at det vil  være  formålstjenelig å rapportere på en spesiell måte siden det allerede er dokumentert
overskridelser i biomasse. Det kan kreve mye ressurser, herunder kompetanse hos forvaltningen for å
etterprøve disse opplysningene. Når forvaltningen opererer med faste satser, vil det være forutsigbart for
aktørerene.

Konklusjon

NVE mener at beregning av overtredelsesgebyr som framlagt i høringsbrevet vil ivareta både allmenne
interesser og lovovertrederen på en god måte. Vi legger her vekt på at fortjenesten regnes ut fra en fast
sats som tar utgangspunkt i lakseprisen på det tidspunktet lovbruddet begås, fratrukket fbrkostnadene og
rettsgebyr. Denne beregningsmåten vil ikke føre til konkurransemessige fordeler eller spekulasjoner
rundt biomasseovertredelser og laksepriser.
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