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1 INNLEDNING 

I høringsnotatet foreslår Justervesenet å innføre risikobasert tilsyn som tilsynsform ved 

fiskemottak i tillegg til ordinært tilsyn. Justervesenet foreslår også å innføre årsgebyr 

for fiskemottak for å dekke Justervesenets utgifter ved risikobasert tilsyn. Årsgebyrets 

størrelse for 2014 foreslås satt til 4 200 kroner.  

 

Justervesenet foreslår å fastsette risikobasert tilsyn som tilsynsform ved fiskemottak i 

de instrumentspesifikke forskriftene som vedtas av Justervesenet. Gebyr for 

risikobasert tilsyn foreslås fastsatt i forskrift om målenheter og måling som vedtas av 

Nærings- og handelsdepartementet. Forslagene sendes samlet på høring. 

 

Følgende forskriftsforslag sendes med dette på høring: 

o Forslag til endringer i forskrift 20. desember nr. 1721 om målenheter og måling. 

o Forslag til endringer i følgende instrumentspesifikke forskrifter: 

 Forskrift 21. desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter 

 Forskrift 21. desember 2007 nr. 1736 om krav til transportbåndvekter 

 Forskrift 21. desember 2007 nr. 1737 om krav til automatiske 

diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter) 

 Forskrift 21. desember 2007 nr. 1742 om krav til instrumenter for 

automatisk veiing av enkeltmengder (catchvekter) 

 Forskrift 21. desember 2007 nr. 1747 om krav til automatiske 

gravimetriske fyllemaskiner  

 

Forskriftene fastsettes med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling 

og normaltid. Høringsnotatet er utarbeidet av Justervesenet i samarbeid med Nærings- 

og handelsdepartementet.  

 

Med risikobasert tilsyn menes tilsyn gjennomført ved de fiskemottakene der risikoen 

for feil i måleredskaper er størst. Risiko er produktet av sannsynlighet for feil i 

måleredskaper og konsekvensen av dette. Begrepene er forklart i kapittel 4. 

 

Med fiskemottak menes registrerte førstehåndskjøpere av fisk som losses fra 

fiskefartøy til mottak på land. Justervesenet utfører i dag periodisk kontroll av 

måleredskaper ved fiskemottak med hjemmel i forskrift om målenheter og måling.   

 

2 BAKGRUNN 

2.1 Utredning om målinger i fiskeindustrien 

Ny lov om målenheter, måling og normaltid trådte i kraft fra 1.1.2008. Siden lovendring-

en har Justervesenet utført flere samfunnsøkonomiske utredninger på ulike områder 

for eventuelt å avdekke behov for endringer i regelverk eller tilsyn. Noen av 

http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=398
http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=398
http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=403
http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=403
http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=408
http://www2.justervesenet.no/RedirectUrl.aspx?id=408
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utredningene ble initiert av Nærings- og handelsdepartementet, mens andre har 

Justervesenet gjennomført på eget initiativ. 

 

Etter bestilling fra Nærings- og handelsdepartementet la Justervesenet frem rapporten 

”Utredninger om målinger i fiskeindustrien” i 2009. Utredningen var den første 

ferdigstilte analysen av en sektor. Under arbeidet med utredningen bidro bl.a. 

Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag med opplysninger om 

faktiske forhold og innspill til problemområder og tiltak.   

 

Utredningen avdekket både tilsiktet og utilsiktet feil bruk av vekter ved inn- og utveiing 

av fisk på fiskemottak på land, samt manglende veiing eller veiing med et ikke godkjent 

måleredskap der grunnlag for rapportering skjer på fartøy. Dette medfører feil i 

økonomiske oppgjør mellom fisker og fiskemottak, mellom fiskemottak og 

andrehåndskjøper av fisk samt i avgiftsgrunnlaget til staten.  

 

Måleresultater fra inn- og utveiing av fisk på mottak og rapportering om fangst fra 

fartøy danner også et viktig grunnlag for ressursforvaltningen av marine ressurser. 

Rapporteringen fra inn- og utveiing ved mottak og fra fangst på fartøy utgjør en viktig 

del av fangststatistikken, som igjen er en av faktorene som legges til grunn ved 

beregning av fiskebestand. Fiskebestand utgjør grunnlaget for fastsettelse av kvoter. 

Feil i rapporteringen som ligger til grunn for fiskebestand medfører at fiskekvoter blir 

fastsatt på feil grunnlag. Underrapportering av fangst kan medføre at det fastsettes 

uforsvarlig store kvoter for fremtidig fiske. I motsatt fall medfører overrapportering 

mindre kvoter for fremtidig fiske og dermed mindre inntektsgrunnlag enn nødvendig.  

 

Uansett i hvilken retning fangststatistikken avviker fra den faktiske fangstmengden, 

medfører dette økonomiske tap i form av tapte inntekter eller ressursverdi. For å sikre 

en bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, er det derfor behov for 

fortløpende korrekte opplysninger om fangst gjennom korrekte opplysninger fra 

landing av fisk både der dette skjer på land og når det skjer på fartøy.        

 

Med bakgrunn i funn i utredningen ble derfor følgende tiltak anbefalt i 

utredningsrapporten ”Utredning om målinger i fiskeindustrien”: 

 Installasjonskontroll  

 Risikobasert tilsyn 

 Elektronisk lagring av veieresultatene 

 Krav til og kontroll av marine vekter som grunnlag for landingsopplysninger og 

økonomisk oppgjør 

 

Hele utredningen kan leses på Justervesenets hjemmeside: 

http://www.justervesenet.no/getfile.aspx/document/epcx_id/564/epdd_id/2509. 

 

http://www.justervesenet.no/getfile.aspx/document/epcx_id/564/epdd_id/2509
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2.2 Oppfølging av utredning om målinger i fiskeindustrien 

I januar 2011 hadde Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet et møte med 

Fiskeri- og kystdepartementet der rapporten ”Utredning om målinger i fiskeindustrien” 

ble presentert og diskutert. I brev fra Fiskeri- og kystdepartementet til Nærings- og 

handelsdepartementet i juli 2011 ble Fiskeridirektoratets vurdering av de ulike tiltakene 

og støtte til anbefaling om gjennomføring videreformidlet. Fiskeri- og 

kystdepartementet støtter Fiskeridirektoratets anbefaling om å gjennomføre tiltakene.  

 

På bakgrunn av disse anbefalingene har Justervesenet i samråd med Nærings- og 

handelsdepartementet besluttet å sende forslag til tiltaket risikobasert tilsyn på høring 

med tanke på full gjennomføring fra 2014. For å redusere feilbruken, mener 

Justervesenet og Fiskeridirektoratet at det er behov for hyppigere kontroll med 

måleredskaper på fiskemottak der risikoen for feil er størst. Uanmeldte kontroller vil 

også bidra til at man i større grad kan avdekke bevisst feilbruk av vekter på 

fiskemottak.  

 

Tiltaket installasjonskontroll er under vurdering i Justervesenet. Tiltaket elektronisk 

lagring av vektopplysninger og tiltaket om krav og kontroll til marine vekter vil bli 

planlagt og gjennomført i nærmere samarbeid med Fiskeridirektoratet. Gjennomføring 

av disse tiltakene bør ses i sammenheng med arbeidet med ny landingsforskrift i 

Fiskeridirektoratet.  

 

Endringsforslaget som nå sendes på høring, innebærer at risikobasert tilsyn fastsettes 

som tilsynsform i tillegg til periodisk kontroll for vekter ved fiskemottak på land. Dette 

innebærer nye bestemmelser i de instrumentspesifikke forskriftene som setter krav til 

vekter som benyttes ved inn- og utveiing av fisk ved mottak på land. Endringsforslaget 

innebærer i tillegg at det innføres et årsgebyr for fiskemottak.  

 

3 OM DAGENS KONTROLL OG BEHOVET FOR ENDRINGER 

3.1 Dagens kontroll og gebyr 

Når fisk landes fra fartøy til fiskemottak på land, brukes hovedsakelig automatiske og 

ikke-automatiske vekter av ulike typer til inn- og utveiing av fisk. Justervesenet utfører 

periodisk kontroll på disse vektene med 1- eller 3-årige intervaller, avhengig av type 

vekt. I tillegg utfører Justervesenet oppfølgingskontroller som bruker selv bestiller etter 

at plomber i måleredskapet er brutt, eksempelvis etter reparasjoner.   

 

Justervesenets kontroll av måleredskaper i fiskeindustrien gjøres i seriereiser. 

Kontrollører reiser planlagte ruter og kontrollerer måleredskapene der redskapene er 

installert ved hjelp av måletekniske tester. Periodisk kontroll avtales normalt med 

bruker av måleredskapet i forkant. Bevisst feilbruk av vekter er vanskelig å oppdage 

ved periodisk kontroll. Feilbruken kan rettes til kontrolløren kommer, for deretter å 
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settes i gang igjen når kontrolløren har dratt. Bevisst feilbruk vil kunne foregå i relativt 

lang tid og med store økonomiske konsekvenser uten at det avdekkes av Justervesenet.  

 

Justervesenets tilsyn skal dekkes av gebyrer til brukerne som skal gjenspeile den totale 

kostnaden Justervesenet har ved å gjennomføre det aktuelle tilsynet. Gebyrene for 

Justervesenets lovregulerte virksomhet er fastsatt i kapittel 6 i forskrift om målenheter 

og måling med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid § 31. Gebyret for 

Justervesenets kontroll og godkjenning skal finansiere selve kontrolloppgaven inkl. 

reiseutgifter.  I tillegg skal gebyrene dekke utvikling, oppdatering og administrasjon av 

kontrolloppgavene. For periodisk kontroll og oppfølgingskontroll skal det betales 

kontrollgebyr avhengig av type måleredskap. For automatiske vekter skal det i tillegg 

betales et timegebyr for tiden Justervesenet bruker på stedet.    

 

Fiskeridirektoratet gjennomfører tilsyn med fiskemottak. Med hjemmel i forskrift om 

opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk, kreves at enhver som mottar fisk, 

skal ha egnet vekt som Justervesenet har ført tilsyn med. Dette kravet videreføres også 

i forslaget til ny forskrift som Fiskeridirektoratet har hatt på høring. Fiskeridirektoratet 

gjør ikke måleteknisk kontroll av vektene under sitt tilsyn med fiskemottak, men kan 

avdekke feil i bruk av vekter.   

3.2 Erfaringer med risikobasert tilsyn i 2013 

I 2013 har Justervesenet gjennomført risikobasert tilsyn i fiskeindustrien for å hente 

erfaringer med denne tilsynsformen. 

 

Justervesenet har i 2013 gjennomført risikovurdering basert på tilgjengelige opplysning-

er om måleredskapet/-ene og omsetningen til den enkelte bedrift. Risikobasert tilsyn er 

rettet mot bedrifter med betydelig omsetning av fisk.  

 

Av 20 slike tilsyn gjennomført fra januar til april 2013, ble det gjort funn som må følges 

opp ved syv bedrifter. Ved fire bedrifter ble det funnet en eller flere feil ved 

måleredskapet eller bruken av måleredskapet som kan skape grunnlag for å fuske med 

måleresultater. Blant annet ble det avdekket at vekter var innstilt slik at de viste for lavt 

måleresultat ved innveiing av fisk på fiskemottak. Dette medfører at fisker ikke får 

betalt for all fisken vedkommende leverer og at feilaktige opplysninger om fangst blir 

rapportert til ressursregnskapet.  

 

Justervesenets erfaring er at uanmeldt tilsyn utført av to kontrollører sammen er 

spesielt effektivt. Det er da lettere å hindre at bevisst feilbruk av vekter skjules ved en 

rask endring i innstillingene av vektene idet Justervesenets kontrollører ankommer.  

Det viser seg også at de feilene som avdekkes ved risikobasert tilsyn ofte er av en slik 

karakter at de må følges opp med nytt besøk for å sikre at pålegg blir fulgt.    
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4 RISIKOBASERT KONTROLL 

4.1 Definisjon av risiko og beregning av risiko 

Risiko i begrepet risikobasert tilsyn defineres i denne sammenheng som produktet av 

sannsynlighet for feil måleresultat og konsekvensen av feil måleresultat (forventet 

feilkonsekvens). 

 

Sannsynligheten for feil i måleredskap påvirkes av flere faktorer. Justervesenet har 

erfaring med at noen typer måleredskaper oftere har måleresultat utenfor 

toleransegrensen enn andre typer måleredskaper. Type måleredskap vil dermed 

utgjøre en av flere faktorer i sannsynligheten for feil.  

 

Konsekvensen av feil i måleresultat er avhengig av hvor stor feilen er og hvor mye som 

omsettes basert på måleresultatet. Dersom det omsettes fisk for store verdier over et 

måleredskap som viser feil måleresultat, vil feilen i det totale økonomiske oppgjøret bli 

større enn om det omsettes for små verdier over måleredskapet. Konsekvensen av feil i 

måleresultat vil være lik produktet av størrelsen på feilen (målt som prosentandel) og 

verdien av det som omsettes med feil måleresultat. Dette representerer størrelsen på 

det økonomiske oppgjøret som ikke blir riktig fordi måleresultatet er feil.   

 

Hvis forholdene ellers er sammenlignbare og størrelsen på feilen (avvik ut over 

toleransegrense) i selve måleredskapet er uavhengig av om det omsettes store eller 

små verdier over måleredskapet, vil omsetning kunne brukes som en indikator for 

konsekvensen av feil i måleredskapet når hensikten er innbyrdes sammenligning av 

risiko. Justervesenet innhenter opplysninger om omsetning ved fiskemottak fra 

Brønnøysundregistrene.  

 

Risikobasert tilsyn på fiskemottak defineres som tilsyn utført hos fiskemottak som i 

sammenligning med andre fiskemottak vurderes til å ha høyere risiko for feil i 

måleresultat. Hvor mange av dem med høyest risiko som skal kontrolleres, vil variere 

avhengig av de totale prioriteringene av ressurser. For 2014 planlegger Justervesenet å 

øke kontrollaktiviteten på fiskemottak med opp mot 25 %.  

 

Sannsynlighet for feil i måleresultat er summen av flere faktorer. Justervesenet har 

identifisert i alt ti slike sannsynlighetsfaktorer. Disse er innbyrdes vurdert i forhold til 

hverandre på en skala fra 1 til 10 i forhold til hvor stor påvirkning de antas å ha på 

sannsynligheten for feil i måleresultat.  
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Sannsynlighetsfaktorene med innbyrdes vekting: 

 

 
 

Hver sannsynlighetsfaktor består av to eller flere vurderingskriterier som gjenspeiler 

alternative valg av ”situasjoner” for denne sannsynlighetsfaktoren i den bedriften som 

skal vurderes. For eksempel er ”Type instrument” delt opp i de fire vekttypene som er 

mest vanlige; transportbåndvekt, summerende beholdervekt, gradervekt og ikke-

automatisk vekt.  

 

Bidraget til sannsynlighet fra hver sannsynlighetsfaktor er lik produktet av 

poengsummen for aktuelt vurderingskriterium og bidraget til sannsynlighet for den 

aktuelle sannsynlighetsfaktoren slik de fremgår av tabellen over. Summen av alle 

”bidrag til sannsynlighet” fra hver sannsynlighetsfaktor utgjør sannsynlighet for feil i 

måleresultat. Produktet av denne sannsynligheten og bedriftens omsetning benyttes 

som innbyrdes sammenlignbar risiko for utplukk til risikobasert tilsyn.    

 

På sikt vil en av faktorene som påvirker sannsynligheten være tid siden siste uanmeldte 

tilsyn. Dette vil medføre at fiskemottak som de første årene ikke blir ført risikobasert 

tilsyn med, etter hvert vil få høyere sannsynlighet for feil på grunn av tiden som har gått 

siden siste uanmeldte kontroll. På denne måten vil man oppnå rullering av hvilke 

fiskemottak som blir plukket ut til risikobasert tilsyn.   

   

Justervesenets system for beregning av risiko vil utvikles etter hvert som etaten 

innhenter erfaring med systemet. Sannsynlighetsfaktorer, vurderingskriterier og 

innbyrdes vekting kan bli endret, så vel som utgangspunktet for konsekvens og 

beregning og innbyrdes rangering. System for vurdering av risiko vil imidlertid være 

transparent og åpent, slik at fiskemottak vet hvilke faktorer som kan påvirkes for å 

redusere sannsynligheten for feil i måleredskapene. 

4.2 Gjennomføring av risikobasert tilsyn 

Det risikobaserte tilsynet skal gjennomføres uanmeldt. Det skal i forkant gjennomføres 

en risikovurdering av fiskemottak som veier fisk på landbaserte anlegg i Norge og 

vektsystemene på de fiskemottakene som har høyest risiko kontrolleres oftere enn 

Sannsynlighetsfaktor Vekting av bidrag

Type instrument 8,0

Plombehistorikk 4,0

Nullstilling/tarering 8,0

System for feildeteksjon 8,0

Feilhistorikk Justervesenets kontroll 8,0

Tid siden siste uanmeldte kontroll 4,0

Informasjon fra Fiskeridirektoratet eller salgslag 10,0

Vedlikeholdsrutiner 3,0

Rutiner for opplæring i bruk 2,0

Eierforhold fisker/mottak 2,0

Subjektivt inntrykk ved kontroll 3,0
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andre, eventuelt flere ganger samme år. Denne kontrollen kommer i tillegg til den 

periodiske kontrollen som gjennomføres av Justervesenet i dag.  

 

Det vil i all hovedsak være de samme bedriftene som Justervesenet i dag fører 

periodisk kontroll med, som også omfattes av ordningen for risikobasert kontroll.  

 

5 BEREGNING AV GEBYRET 

 

I 2009-2010 gjennomgikk Justervesenet i samarbeid med Nærings- og 

handelsdepartementet gebyrstrukturen og beregningene av de ulike gebyrene 

Justervesenet tar for kontroll og godkjenninger. Endringene ble gjennomført fra 2011. 

Den nye gebyrstrukturen bidro til å sikre full gebyrfinansiering uten kryssubsidiering 

mellom instrumentgrupper og bransjer. For mer informasjon om beregning av dagens 

gebyrer, se høringen om forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og 

måling. 

 

Beregningene av gebyr for risikobasert tilsyn er basert på samme beregningsgrunnlag 

som dagens gebyrer for kontroll med måleredskaper i fiskeindustrien.  

 

I rapporten ”Utredning om målinger i fiskeindustrien” ble det anbefalt å dekke 

kostnadene ved risikobasert tilsyn ved å øke gebyrene for den periodiske kontrollen. 

Justervesenet mener at dette ikke vil være hensiktsmessig. Risikovurderingen er rettet 

mot bedriften og ikke hvert enkelt måleredskap. Å øke gebyrene for periodisk kontroll 

vil derfor kunne medføre uheldig skjevfordeling i kostnadene for virksomheten. I tillegg 

vil en inkludering av kostnadene ved risikobasert tilsyn i gebyr for periodisk kontroll 

vanskeliggjøre planlegging av omfanget av risikobasert tilsyn fra år til år.  

5.1 Valg av gebyrmodell 

Justervesenet ønsker på sikt å utvikle et system for risikobasert tilsyn som medfører et 

incentiv for bruker til å redusere sin risiko. Valg av gebyrmodell kan være avgjørende 

for i hvor stor grad man oppnår dette.  

 

Justervesenet har så langt begrenset erfaring med hvordan systemet for risiko-

vurdering fungerer. Etaten vil fremover høste erfaringer som kan utvikle vurderingene 

slik at de best mulig plukker ut dem med høyest risiko. Justervesenet ønsker derfor en 

finansiering som gir Justervesenet anledning til å tilpasse vurderingskriteriene etter 

hvert som Justervesenet får erfaring med vurderingsgrunnlaget.  

  

Justervesenet har vurdert to modeller for gebyr for risikobasert tilsyn på fiskemottak. 

Modell 1 innebærer at alle kostnadene ved risikobasert tilsyn ved fiskemottak, 

inkludert utførelse av tilsyn på det enkelte fiskemottak, fordeles likt på alle fiskemottak 

som faller inn under ordningen. Gebyret vil da være et likt årsgebyr til alle.  

http://www.regjeringen.no/pages/13490197/horingsnotat_malenheter.pdf
http://www.regjeringen.no/pages/13490197/horingsnotat_malenheter.pdf
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Modell 2 innebærer at kostnader ved administrering av risikobasert tilsyn fordeles som 

et mindre årsgebyr til alle som faller inn under ordningen, og at kostnadene ved å 

utføre tilsynet betales av de fiskemottakene det føres tilsyn med i form av et 

tilsynsgebyr som dekker gjennomsnittlige kostnader ved utførelse av risikobasert 

tilsyn. Tilsynsgebyret vil i størrelsesorden bli fem-seks ganger så stort som årsgebyret 

etter modell 1. Denne modellen krever imidlertid et vurderingsgrunnlag Justervesenet i 

dag ikke har grunnlag for å utvikle.  

 

Modell 1 vil i gi Justervesenet anledning til å utvikle systemet for risikovurdering basert 

på erfaringer og informasjon ved tilsynet. På bakgrunn av en bedre utviklet 

vurderingsmodell vil det på sikt kunne bygges opp en gebyrmodell som i større grad 

gir incentiver til å redusere risiko.  

 

Vi foreslår derfor at risikobasert tilsyn de første tre-fire årene finansieres ved et likt 

årsgebyr til alle som faller inn under ordningen, og at det i løpet av disse årene samles 

erfaring og utvikles et system for risikovurdering som danner grunnlag for en 

gebyrmodell som bedre bidrar med incentiver til å redusere risiko.   

5.2 Beregning av årsgebyr 

For beregningen av årsgebyret er det forutsatt at kostnader fordelt per kontroll for 

risikobasert tilsyn og vanlig periodisk kontroll ikke skiller seg vesentlig fra hverandre. 

Risikobasert tilsyn vil være en noe enklere kontroll enn den periodiske kontrollen. 

Risikobasert tilsyn forventes å ta mindre tid på kontrollstedet enn vanlig periodisk 

kontroll. Risikobasert tilsyn må imidlertid utføres av to kontrollører samtidig og kan i 

hovedsak ikke gjennomføres i seriereise. Reisekostnadene ved denne formen for 

kontroll vil derfor være noe høyere enn for periodisk kontroll. Det vil også være behov 

for at risikobasert tilsyn i enkelte tilfeller utføres utenom ordinær arbeidstid og i helger. 

I tillegg vil risikobasert tilsyn medføre risikovurdering av alle fiskemottak som faller inn 

under ordningen. Det forventes at andelen automatiske vekter som blir kontrollert, 

sammenlignet med ikke-automatiske vekter, vil være noe større i risikobasert tilsyn enn 

ved ordinær kontroll. Automatiske vekter er mer tidkrevende å kontrollere enn ikke-

automatiske vekter. Det forventes derfor at samlet ressursbruk fordelt per kontroll vil 

være den samme for risikobasert tilsyn som ordinær kontroll.   

 

I ”Utredning om målinger i fiskeindustrien” baserte Justervesenet sine beregninger på 

at det til sammen var 450 fiskemottak i Norge, etter opplysninger fra Fiskeri-

direktoratet. Det har ikke vært mulig å finne sikker oversikt over hvor mange bedrifter 

som kategoriseres som fiskemottak i dag og som er relevante for denne ordningen. 

Opplysninger fra bransjen og Justervesenets egne erfaringer tilsier at antall fiskemottak 

er redusert siden utredningen ble utført i 2009 og 2010. Beregningene av årsgebyr er 

derfor basert på at antall fiskemottak i Norge i dag er 350 stk.  

 



Side 10 av 11 

 

Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien 
 

 

Justervesenet  Nærings- og handelsdepartementet   

Tiltaket risikobasert tilsyn i fiskeindustrien innebærer en økning av kontrollomfanget 

ved fiskemottak med 25 % per år, sammenlignet med dagens nivå, jf. ”Utredning om 

målinger i fiskeindustrien”. Med bakgrunn i kontrollaktivitet for ulike måleinstrumenter 

i fiskeindustrien for 2012 vil en økning i aktiviteten på 25 % tilsvare tilsyn med i 

underkant av 100 flere automatiske vekter og rundt 35 flere ikke-automatiske vekter. 

Basert på forutsetningene om samlet sett tilsvarende ressursbruk per risikobaserte 

tilsyn som ved ordinær kontroll, vil gebyrinntektene for disse måleredskapene 

representere kostnadene Justervesenet har ved risikobasert tilsyn. Gebyr for tilsyn med 

automatisk vekt er i dag 2 600 kroner, og for ikke-automatisk vekt 3 450 kroner med 

tillegg av 1 610 kroner per time. Fordi reisevirksomheten knyttet til risikobasert tilsyn 

vil være mer ressurskrevende enn ved ordinært tilsyn, og fordi risikobasert tilsyn 

utføres av to kontrollører, er det anslått et gjennomsnittlig timeforbruk per ikke-

automatisk vekt på i underkant av 7 timer.    

 

På bakgrunn av dette er kostnadene ved 25 % økning i kontrollaktiviteten i form av 

risikobasert tilsyn beregnet til 1,46 millioner kroner for 2014. En flat fordeling av denne 

kostnaden på antall fiskemottak som forventes å falle inn under ordningen vil medføre 

et årsgebyr på 4 200 kroner per fiskemottak.  

 

6 ENDRINGSFORSLAGET 

6.1 Innføring av risikobasert tilsyn ved fiskemottak  

Innføring av risikobasert tilsyn foreslås gjennomført ved å ta inn et tillegg i de relevante 

instrumentspesifikke forskriftene. I tilknytning til fastsettelse av tilsyn i den enkelte 

forskrift, tas det inn en bestemmelse om at det for vekter plassert ved fiskemottak, i 

tillegg til angitt tilsyn skal føres tilsyn basert på risikovurdering. Denne endringen 

foreslås tatt inn i de instrumentspesifikke forskriftene som skal fastsettes av 

Justervesenet.  

6.2 Innføring av årsgebyr for risikobasert tilsyn for fiskemottak som faller inn 

under ordningen  

For å dekke kostnadene ved risikovurdering og risikobasert tilsyn ved fiskemottak, 

foreslås det å innføre et årsgebyr for fiskemottak som faller inn under ordningen.  Disse 

vil bli underlagt en individuell risikovurdering, og det vil bli utført tilsyn ved de 25 % av 

fiskemottakene der risikoen for feil i måleredskaper vurderes å være størst. Det 

foreslås et likt årsgebyr for alle fiskemottak som faller inn under ordningen. For 2014 

foreslås årsgebyret satt til 4 200 kroner. 

 

Fiskemottak der årsgebyret vil utgjøre mer enn 0,1 % av gjennomsnittlig omsetning 

gjennom de siste tre årene faller ikke inn under ordningen fordi omsetningen er så lav 

at det ikke vil bli ført risikobasert tilsyn ved disse mottakene. De vil derfor ikke bli ilagt 

årsgebyr.  
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Endringen foreslås tatt inn i forskrift om målenheter og måling, som fastsettes av 

Nærings- og handelsdepartementet. 

 

7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

 

Justervesenet må foreta beregning av risiko for alle landbaserte fiskemottak det føres 

periodisk kontroll med. Risikoberegningen foregår med nåværende personalressurser.  

 

Risikobasert tilsyn finansieres av brukerne gjennom gebyr. Alle fiskemottak som 

Justervesenet i dag fører ordinær kontroll med, ilegges et årsgebyr på 4 200 kroner. 

Årsgebyret skal dekke kostnader ved risikovurdering av fiskemottak og gjennomføring 

av risikobasert tilsyn det samme året som gebyret belastes. Årsgebyret kommer i 

tillegg til kontrollgebyr og timegebyr som betales for den periodiske kontrollen og 

oppfølgingskontroll slik disse utføres i dag. 

 

Fiskemottak som har en omsetning som medfører at årsgebyret utgjør mer enn 0,1 % av 

den gjennomsnittlige omsetningen gjennom de siste tre årene, er unntatt fra gebyret for 

risikobasert tilsyn.  

 


