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Høring - forslag til endring i kapittel 6 i forskrift om målenheter og
måling

I brev av 5. juli 2009 sendte Nærings- og handelsdepartementet på høring forslag om endring i
forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723. I høringssvar av 24.09.2010 uttalte
Konkurransetilsynet seg positivt til endringsforslagene. En endring i gebyrstrukturen som medfører
mindre kryssubsidiering ved at pliktsubjektene i større grad belastes de faktiske kostnader som den
enkelte type kontroll genererer vil også være positivt i et konkurranseperspektiv.

Også de endringsforslagene som fremmes i denne høringen har sin bakgrunn i en målsetting om å
oppnå dekning av Justervesenets kostnader ved kontroll og å unngå kryssubsidiering mellom de
pliktsubjekter som underlegges kontroll. Det vises til utfordringer ved å rekruttere og beholde
kontrollører, og at Justervesenet har gjennomført interne tiltak i denne sammenheng.

Konkurransetilsynet forstår bakgrunnen for forskriftsendringene slik at kostnadene ved disse tiltakene
i sin helhet veltes over på pliktsubjektene.

Konkurransetilsynet pekte i sin forrige høringsuttalelse på at Justervesenet ivaretar en viktig
samfunnsoppgave. Samtidig har Justervesenet monopol på denne oppgaven.,Det er et monopol der
pliktsubjektene ikke har noe alternativ til Justervesenets kontroll, annet enn å unndra seg kontroll. Det
er med andre ord helt uelastisk etterspørsel etter Justervesenets tjenester. Det er lett for at 'monopoler' i
en slik situasjon har svake insentiver til kostnadseffektiv drift og å identifisere nye og innovative måter
å utføre sine oppgaver på.
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Siden alle kostnadene ved driften Justervesenet veltes over på pliktsubjebktene i form av gebyrer, og
således blir en del av brukernes og foretakenes kostnadsstruktur og som igjen kan påvirke relativ
konkurranseevne, vil Konkurransetilsynet igjen understreke betydningen av å ha gode insentiver til
kostnadseffektiv drift av Justervesenets aktivitet.

Ut over dette har ikke Konkurransetilsynet noen merknader.

Med hilsen

Linda Orvedal(e.f.) Kjell Jostein Sunnevåg
sjefokonom Direktør eksterne relasjo
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