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Høringssak -  forslag til endring av forskrift om målenheter og måling

HSH viser tit mottatt høringssak om forstag tit endringer i forskrift om måtenheter og

måling av 20. desember 2007 nr 1723, jf departementets brev av 5. juli 2010.

Inntedningsvis vit HSH bemerke at det anses som påtaketig at ingen næringsaktører etter
noen fra næringsorganisasjonene var invitert med i NHD og Justervesenets arbeid med

evaluering av gebyrstrukturen tit sistnevnte. De foreslåtte endringene vit medføre en
vesentlig gebyrøkning biant annet for dagligvarehandelen, og HSI-1 ber om et møte med

departementet til dialog om saken og utsatt iverksettelse av forskriften med minst ett år.

HSH stitter seg negativ til foreslåtte endringer i gebyrberegningen, særtig med hensyn til

økningen som foreslås for automatvekter og flerdimensjonsmåtere, jf forslagets § 6-2 og

tabeR 11. HSH mener at departementets begrunnelse for forstaget slik det fremgår av
høringsnotatet er delvis motstridende og ikke medfører riktighet på alle punkter. Det vises
til anførstene om at det for visse måteredskaper undertagt kontroltplikt er svært vansketig
og kostbart å kontrottere forskriftsmessig, samtidig som det signaliseres at
moderniseringen av vekter (automatvekter) og softwareløsninger nettopp har gjort

kontrollarbeidet lettere og mindre ressurskrevende. Når den største gebyrøkningen da

inntreffer nettopp for automatvekter er det vanskelig å skjønne departementets anførset
om at den nye gebyrstrukturen skat gi et bedre bilde på kostnadene forbundet med den

enkette kontroll.

Videre sies det at forstaget innebærer en enktere gebyrstruktur som vit være mer
oversiktelig for pliktsubjektene og mindre ressurskrevende for Justervesenet, noe som
også skulle tilsi at gebyrene generelt skulte bli vesentlig redusert, snarere enn økt.

Videre finner HSH det motstridende at forstaget delvis begrunnes med at dagens struktur
medfører kryssubsidiering, som anses negativt, samtidig som det erkjennes at forslaget

nok også vit medføre nettopp kryssubsidiering. Departementets motargument tit dette er

at et bredt erfaringsgrunntag fra utførte tilsyn og kontrollvirksomhet titsier at
sannsyntigheten for kryssubsidiering likevel er liten. Ut fra dette finner HSH det vanskelig
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å se hvordan kryssubsidiering overhodet kan benyttes som begrunnelse for fremsatt

endringsforslag.

Departementet anfører at lønnskostnader for Justervesenet kommer i betraktning ved

utforming av gebyrstrukturen. HSH finner dette bemerkelsesverdig og spør departementet

om tanken er at gebyrene tenkes økt i samsvar med den generelle, årlige lønnsveksten i

Justervesenet, noe bransjen finner urimelig.

Avslutningsvis vil HSH påpeke enkeltheter ved Justervesenets praktisering av sine

kontroltrutiner som bransjen oppfatter som preget av rigidhet. Bransjen vil anføre at det

under utføring av "seriereise"-kontroller ikke tas hensyn til tidspunktet for enkeltaktørers

innkjøp av nye vekter. Nye, innkjøpte vekter skal være klarert av

produsenten/leverandøren og således ikke være gjenstand for kontroll før utløpet av en

treårs periode. Bransjen opplever likevel at Justervesenet foretar sin kontroll før dette

tidspunktet i forbindelse med utføring av seriereiser, hvilket medfører hyppigere

gebyrbelastning.

HSH ber departementet trekke tilbake forslaget og foreta en ny vurdering hvor bransjen

konsulteres, og hvoretter det eventuelt fremsettes et nytt forslag, såfremt endring da

anses nødvendig.
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