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Nærings- og handelsdepartementet ser det som positivt med harmonisering med
EU/EØS, som bl.a. kan bidra til økt likebehandling av aktører og økt
forutberegnelighet.

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at forslaget kan ha enkelte problematiske sider:
• I forslaget legges det opp til at det ved utmåling av overtredelsesgebyr skal legges

særlig vekt på foretakets omsetning av de varer og tjenester overtredelsen direkte
eller indirekte omfatter Vi vil bemerke at et foretaks omsetning kan være et uheldig
mål. Noen næringer kjennetegnes ved en høy omsetning, men lave marginer. Andre
næringer kjennetegnes ved lav omsetning, men høye marginer. Det kan vurderes å
legge til grunn det samfunnsøkonomiske tapet ved overtredelsen ved utmålingen av
gebyret, slik at straffen gjenspeiler gevinsten for foretak og tapet for samtunnet.

• I forslaget legges det opp til at overtredelsesgebyret påvirkes av hvordan
virksomheter er organisert. Det kan synes som om en virksomhet med kun et
enkelt forretningsområde maksimalt kan få 10 pst. av omsetningen i gebyr. Et
konsern med flere andre virksomhetsområder synes imidlertid å kunne få et høyere
gebyr, inntil 30 pst. av den totale omsetningen. Dette medfører at virksomheter kan
behandles ulikt avhengig av hvordan de er organisert noe som igjen kan påvirke
hvordan virksomheter organiseres.

• I forslaget legges det opp til at virksomheter som har begått samme type
overtredelse gjentatte ganger, kan ilegges en strengere straff enn dem som straffes
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for første gang. Dette er positivt, men det kan stilles spørsmål ved om vilkåret også
bør være knyttet til om kontrollerende eier(e) og/eller ledelse har vært straffet
tidligere. Virksomheter kan ellers forsøke å omgå dette gjennom om- og
reorganisering av virksomheten.

• I forslaget legges det opp til at det i unntakstilfeller på anmodning tas hensyn til
foretakets manglende betalingsevne i en gitt sosial og økonomisk sammenheng. Vi
er i utgangspunktet noe skeptisk til dette, da det kan gi uheldige signaler og gi
uheldige incentiver og tilpasninger.
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