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Det vises til Deres brev 05.07.10, for så vidt angår forslag om endring av gebyrene i
Justervesenets forskrift nr. 1723 av 20.12.07.-

I gjennomgangen av høringsnotatet har FHL tatt utgangspunkt i dagens situasjon og
finansieringsform; beskrevet slik:

• Søknadsbehandling
• Oppfølging av diverse godkjenninger
• Oppfølging av kontrollsystem for elektrisitetsmålere

> Ovenstående tre grupper faktureres nå med timegebyr - kr. 1.090/time
(halv timepris for reisetid samt statens satser i tillegg for reise- og
oppholdsutgifter)

• Dokumentkontroll
> Samme timegebyr som for søknadsbehandling og oppfølging av

godkjenninger
• Kontroll og godkjenning av måleredskaper

> Kontrollgebyr pr kontrollert instrument
o Førstegangsgodkjenning
o Kontroll under bruk (ordinær periodisk kontroll)
o Oppfølgingskontroll (ved plombebrudd, reparasjon etc)

Uten å gå nærmere inn i anførslene, tar FHL til etterretning konklusjonene gitt 30.04.10
i Prosjektgruppen v/NHD-Justervesenet, om gebyrstrukturen:

• Timegebyr (beregnet til minst kr. 3.500) best egnet som finansieringsform. Men
vil kunne oppfattes som urimelig hvis over kr. 3.000 - og kan føre til press fra
pliktsubjekt overfor kontrollør om rask utførelse (påvirke kontrollkvaliteten).

• Prosjektgruppen foreslår derfor at kontroll betales med et gebyr pr
måleredskap, differensiert på instrumentkategori, som dekker generelle
kostnader, reise- og utstyrskostnader.

• Valg av timegebyr vurderes på nytt ved neste evaluering, dersom erfaringene
tilsier at gebyr pr måleredskap medfører ineffektiv kontroll.

Oslo Bergen Ålesund

Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
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FHL har ikke tungtveiende motforestillinger til Justervesenets og NHDs syn, om at
dagens ordning med gebyr pr kontrollert instrument, er det systemet som best ivaretar
hensynet til tillit og effektivitet ved kontroll av måleredskap.

Prinsipielt sier vi oss derfor enig i videreføring av denne gebyrformen for de typene
kontroll hvor det finnes tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til å beregne et gebyr som dekker
relevante kostnader.

Ut i fra forskriftsforslaget forstår vi at gebyrene blir som følger ved kontroll og
godkjenning av måleredskaper:

• Automatiske vekter og flerdimensjonsmålere - som vil omfatte gradere og
vektene som benyttes i pelagisk industri og i oppdrettsnæringa

> Største kapasitet
o Kr 4.590

• Mellomstore ikke-automatiske vekter - vanlige i fiskeindustrien
> 500 - 5000 kg

o Kr 2.120
• Små ikke-automatiske vekter

> Opp til 500 kg
o Kr 860

• Store ikke-automatiske vekter
> Over 5000 kg

o Kr 6.270
• Små gjennomstrømningsmålere

> Opp til 60 liter/min
o Kr 650

• Mellomstore gjennomstrømningsmålere
> 60 - 400 liter/min

o Kr 1.270
• Store gjennomstrømningsmålere

> Over 400 liter/min
o Kr 4.680

FHL noterer seg at i notatets avsnitt om økonomiske- og administrative konsekvenser,
skriver NHD:

• Forslaget innebærer ingen endringer i de totale kostnadene som skal dekkes av
gebyrer, men det innebærer endringer i gebyrene for de fleste
instrumentkategorier.

•

Forslaget innebærer at instrumentkategoriene automatvekter, flerdimensjonale-
og store gjennomstrømningsmålere vil få en betydelig økning i gebyr for kontroll,
mens store ikke-automatiske vekter vil få en betydelig reduksjon i gebyrene.
Endringsforslaget vil også medføre en moderat økning i gebyrene for kontrol av
ikke-automatiske vekter og målekar for fisk, og en moderat reduksjon for
instrumentkategorien små gjennomstrømningsmålere. For øvrige
instrumentkategorier er endringene små.

• Gebyret for søknadsbehandling , oppfølging av godkjenninger, dokumentkontroll
og oppfølging av kontrollsystem for elektrisitetsmålere vil bli litt høyere enn i dag.

• Forskriftsendringen innebærer en enklere gebyrstruktur som vil være mer
oversiktlig for pliktsubjektene og mindre ressurskrevende for Justervesenet å
administrere.
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For ordens skyld nevnes at FHL organiserer majoriteten av den landbaserte
fiskeindustrien og oppdrettsnæringen i Norge. Samlet eksportvolum var i fjor 2,6
millioner tonn, som betyr at flere ganger slikt kvantum passerte gjennom vektsystemer
fra fjord og merd, fram til fisken gikk ut av landet.

Med vennlig hilsen

Fiskeri- og havbruksnæringens
Landsforening

Geir Ove Ystmark
Direktør næringsutvikling
(sign) Cftraumeu

gsjef hvitfisk
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