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Høring - forslag til endringer i forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling
og lempning av overtredelsesgebyr

Vi viser til brev 29. mars 2011 hvor det bes om merknader til forslag om endringer i
forskrift 22. august 2005 nr. 909 om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr.

Vi er enige i at det er hensiktsmessig å tilpasse utmålingen av overtredelsesgebyr til
EU-kommisjonens retningslinjer. Tilføyelsen av momentene i utkastet til forskrift § 3
annet, sjette og syvende ledd synes fornuftig. Vi har heller ikke merknader til at
utgangspunktene for utmålingen som skisseres i utkastet til forskrift § 3 tredje, fierde
og femte ledd, anvendes i praksis. Vi stiller imidlertid spørsmål om hva som er mest
hensiktsmessig — å fastsette slike detaljerte retningslinjer for utmålingen i forskrift eller
i veiledning/merknader til bestemmelsene. En detaljert forskriftsregulering kan blant
annet tenkes å binde opp skjønnet ved utmålingen i større utstrekning enn det som er
hensiktsmessig. Den kan også tenkes å være prosesskapende ettersom det "skal" tas
utgangspunkt i visse momenter. Disse momentene er imidlertid til en viss grad
skjønnsmessige. Det kan da tenkes at de berørte aktørene vil hevde at det er tatt feil
utgangspunkt for utmålingen.

Dersom det likevel er ønskelig med en detaljert forskriftsregulering for
utgangspunktene for utmålingen, slik som foreslått i utkastet til forskrift § 3 tredje,
fierde og femte ledd, kan det vurderes å modifisere ordlyden noe. Dermed vil en stå noe

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Lovavdelingen Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersgt. 42 22 24 90 90 Telefaks Michael Reiertsen
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 22 24 27 25 22 24 08 48



friere til å fravike utgangspunktene. Til syvende og sist blir det spørsmål om hvor langt
en på forhånd ønsker å binde seg til bestemte løsninger.

Med hilsen

Arnulf Tv berg e.f.
lovrådgiver
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