UTKAST TIL FORSKRIFT

Utkast til forskrift om endring av forskrift om
overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (dato)
med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 34, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814

I
I forskrift 30. juni 2014 nr. 925 om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven skal det gjøres
følgende endringer:
§3
Følgende bestemmelse slettes:
d) omsetning: virksomhetens, samt ev. morselskapet sin salgsinntekt det siste
regnskapsåret, jf. § 5 andre ledd. For virksomheter som er etablert i samme år som det år
overtredelsen skjedde, beregnes omsetningen for regnskapsåret med utgangspunkt i hvor
lenge virksomheten har vært i drift på overtredelsestidspunket.
Tidligere e) blir ny d):
d) rettsgebyr (R): betalingsenhet for tjenester i offentlig virksomhet. Rettsgebyrets størrelse
er fastsatt i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
Tidligere f) blir ny e):
e) folketrygdens grunnbeløp (G): Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng
og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år
Ny f) skal lyde:
f) Virksomhet: foretak, selskap, herunder morselskap i et konsern, samvirkeforetak, forening
eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.

§ 4 skal lyde:
§ 4. Overtredelser som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr
Mattilsynet kan ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av følgende bestemmelser i
dyrevelferdsloven, herunder forskrifter og enkeltvedtak hjemlet i disse, ilegge den ansvarlige
for overtredelsen et overtredelsesgebyr:
a) § 4 første ledd hjelpeplikt
b) § 6 første ledd kompetanse
c) § 7 registrering og tillatelse
d) § 9 medisinsk og kirurgisk behandling
e) § 11 transport
f) § 12 avliving
g) § 14 særskilte forbud
h) § 18 adgang til sted og plikt til å yte bistand
i) § 22 generelle vilkår for hold av dyr
j) § 23 dyrs levemiljø
k) § 24 første ledd bokstav a og b tilsyn og stell
l) § 26 trening, fremvisning og underholdning
m) § 28 utsetting av dyr i naturen
n) § 33 forbud mot aktiviteter
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§ 5 annet ledd skal lyde:
I avgjørelsen av om en virksomhet skal ilegges overtredelsesgebyr kan det blant annet
legges vekt på
a) sanksjonens preventive virkning
b) overtredelsens grovhet, herunder konsekvenser og varighet av overtredelsen,
c) om virksomheten ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak
kunne ha forebygget overtredelsen,
d) om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser,
e) om virksomheten har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen,
f)

hvilke tiltak virksomheten selv har iverksatt for å avbøte virkningene av overtredelsen, og

g) om det foreligger gjentakelse.
h) om andre reaksjoner som følge av lovbruddet blir ilagt foretaket eller noen som har
handlet på vegne av det, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt administrativ
sanksjon eller straff
i)

om overenskomst med fremmed stat eller internasjonal organisasjon forutsetter bruk av
administrativ foretakssanksjon eller foretaksstraff

§ 6 første ledd skal lyde
Som hovedregel skal Mattilsynet foreta individuell utmåling av overtredelsesgebyr.
Overtredelsesgebyrets størrelse skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad. Det skal
tas hensyn til fortjenesten som den ansvarlige har hatt ved overtredelsen, og Mattilsynets
kostnader i tilknytning til kontrolltiltak og behandling av saken. Det kan tas hensyn til den
ansvarliges økonomiske evne.
§ 6 annet ledd bokstav b skal lyde:
b) for virksomheter inntil 100 G, men minst 7 R
§ 7 ny bokstav l skal lyde:
l) forskrift 17. juni 208 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) § 6 om
dokumentert kompetanse
§ 7 ny bokstav m skal lyde:
m) forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr § 12 om kompetanse
§ 7 ny bokstav n skal lyde:
n) forskrift 30. oktober 2006 nr. 1250 om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr § 11
om kompetanse
§ 7 ny bokstav o skal lyde:
o) lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 18 om adgang til sted og plikt til å yte bistand
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II
Denne forskriften trer i kraft straks.
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