
Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0030 OSLO

Deres ref.

08/00225-168

Høring  -  utkast til endringer av industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringsloven og energiloven

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET  

D'S W225 (q5  
DET KONGELIGE

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEME TATO  1 6FEB, 2009

Vår ref.

200900135- /ÅST

AN

Dato
13.02.2009

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 7. januar 2009 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

I proposisjonen på side 14 tredje avsnitt er følgende uttalt:

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Plan- og Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersgt. 42 22 24 90 90 administrasjonsavdelingen Åshild Tveit
0030 Oslo . Org. nr.: 972 417 831 Telefaks 22 24 51 40

22 24 95 34

EKSP

"Departementet legger til grunn at overtredelsesgebyr er å anse som straff i henhold til
den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 og Tilleggsprotokoll nr. 7
artikkel 4. Det kan derfor ikke ilegges både overtredelsesgebyr og andre sanksjoner
som har karakter av straff for samme forhold."

Uttalelsen gir ikke en fullt ut dekkende beskrivelse av dobbeltstrafforbudet i den
europeiske menneskerettskonvensjonen. Den europeiske menneskerettskonvensjon
forbyr at forhold som  allerede  er straffet straffes på nytt.  Det er altså tillatt å ilegge to
ulike sanksjoner — for eksempel overtredelsesgebyr og bøter for samme forhold,
dersom sanksjonene blir ilagt på samme tid. Derimot vil et ilagt overtredelsesgebyr
sperre for en etterfølgende bot, og motsatt. Vi anbefaler at teksten i proposisjonen i
samsvar med dette formuleres slik:

"Departementet legger til grunn at overtredelsesgebyr er å anse som straff i henhold til
den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 og tilleggsprotokoll nr. 7 artikkel
4. Det innebærer at et ilagt overtredelsesgebyr sperrer for en etterfølgende



sen

straffreaksjon fôr samme forhold. Tilsvarende vil det ikke være adgang til å ilegge
overtredelsesgebyr for et forhold som allerede er straffet."

Etter vår mening vil det være naturlig at det åpnes for at Finnmarkseiendommen kan få
konsesjon til å erverve vannfall.
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