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Høring —forslag til endringer i forskrift m måleenheter og måling

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til departement ts høringsbrev datert 9.11.2011 med
forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift om måleenh ter og måling.

NHO registrerer at Justervesenets kostnader ved utøveIsen av tilsynsvirksomheten øker.
Endringsforslagene er i det vesentlige begrunnet i ønsketomå oppnå dekning av
Justervesenets kostnader ved kontrolltiltak. Forslaget innebærer økte kostnader for de aller
fleste som er underlagt kontroll.

Justervesenet har etter det NHO kjenner til de høyeste timeprisene i Norge for sin
tilsynsvirksomhet. Dette skjerper etter NHOs syn kravet til dokumentasjon av
beregningsgrunnlaget for gebyrene. Eksempelvis registrerer vi at det etter nytt § 6-4 andre
og tredje ledd foreslås et gebyrnivå på henholdsvis 33 Okrper time og 3840 kr per time.

NHO savner en redegjørelse fra departementet som vis r hvilket arbeid som gjøres for å
effektivisere Justervesenets arbeid, slik at de betydelig gebyrkostnadene for næringslivet
kan reduseres. Høringsnotatet omhandler ikke dette te aet. Det gis heller ingen dokumentert
talloppstilling som viser årsaken til at gebyrene foreslå økt. Uten en slik oppstilling, er det
vanskelig for de berørte —herunder NHOs medlemmer - å kontrollere om forslaget er i
samsvar med Finansdepartementets retningslinjer for gebyrer.

En studie foretatt av Vista Analyse viser at næringslivet betalte 1,9 milliarder kr i ordinære
tilsynsgebyrer, og at dokumentasjonen av gebyrene gjennomgående er mangelfull.
Rapporten finnes her:

htt ://www.nho.no/us/tils ns eb r-i-milliardklassen-a icle23484-81.html

Merknader til enkelte bestemmelser i forskriften

§ 6-1 tredje ledd 

I forslag til ny § 6-1 tredje ledd i forskriften forslås en regel om full gebyrbetaling dersom
brukeren ikke kan fremstille måleredskapet som avtalt il kontroll. Etter syn innebærer
forslaget i realiteten å innføre et overtredelsesgebyr. Reglene om overtredelsesgebyr følger
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av lov om måleenheter mv. § 30. Et grunnvilkår for å ilegge overtredelsesgebyr er at det
foreligger en forsettlig eller uaktsom overtredelse. Vi kan ikke se at departementet har
hjemmel til å innføre noe som i realiteten er et overtredelsesgebyr uten at dette er forankret i
hjemmelslovens bestemmelser. Vi ber derfor departementet fierne forslaget.

N t ' 6-1 f erde ledd
Departementet foreslår å frafalle gebyret dersom størrelsen på et gebyr er "svært urimelig"
tatt i betraktning Justervesenets kostnader ved kontroll n. Etter NHOs syn er en slik hjemmel
unødvendig, tatt i betraktning de ulovfestede reglene on myndighetsmisbruk.

NHO foreslår å innføre en generell hjemmel til å frafal e gebyret, slik: "Justervesenet kan
frafalle påløpt gebyr".
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