Forskrift om endringer i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om
plantevernmidler, forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i
matforvaltningen og forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av
gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2018 med hjemmel i lov 11. juni 1976
nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 4 og § 8a jf. kgl. res. 17. juni 2016 nr. 723 og
kgl. res. 25.mai 2018 nr. 763 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.
§ 21 jf. kgl. res. 19. desember 2003 nr. 1790.

I
I forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler gjøres følgende endringer:
Hjemmelsfeltet skal lyde:
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. mai 2015 med hjemmel i lov 19.
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 7, § 8, § 9,
§ 10, § 12, § 17, § 21, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og
lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
§ 4 første ledd bokstav a), jf. kgl. res 17. juni 2016 nr. 723.

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:
Forskriftens kapittel III om autorisasjonsbevis gjelder både plantevernmidler og
enkelte gnagermidler godkjent etter forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider.
§ 1 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§8 fjerde ledd skal lyde:
Fornyelse av autorisasjonsbevis krever ny gjennomføring av teoretisk del av norsk
autorisasjonskurs for plantevernmidler med bestått eksamen og det må dokumenteres et
fortsatt yrkesmessig behov for autorisasjon. Fornyelse av tilleggsbevis for gnagermidler
krever ny gjennomføring av tilleggskurs i gnagerbekjempelse.
Ny § 8a skal lyde:
§ 8a Gnagermidler
Norsk autorisasjonsbevis for plantevernmidler med tilleggskurs i gnagerbekjempelse
gir rett til å kjøpe og bruke gnagermidler som er godkjent i produkttype 14 etter forskrift 18.
april 2017 nr. 480 om biocider, men bare til bruk i og rundt bygninger på egen
landbrukseiendom, og bare dersom slik bruk er angitt på etiketten. For slik bruk gjelder
forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse.

§ 9 skal lyde:
§ 9. Myndigheten som utsteder og inndrar autorisasjonsbevis for plantevernmidler mv.

Mattilsynet fatter enkeltvedtak om autorisasjonsbevis etter § 8 og tilleggsbevis for
gnagermidler etter § 8a i denne forskriften.
Mattilsynet kan delegere myndighet til å holde eksamen og utstede autorisasjonsbevis for
plantevernmidler, herunder å sørge for at det arrangeres autorisasjonskurs, til kommunen og
fylkesmannen. Tilsvarende gjelder tilleggsbevis for gnagermidler.
Mattilsynet ved hovedkontoret er klageinstans når vedtak om autorisasjonsbevis er truffet i
henhold til første ledd.
Mattilsynet kan fatte vedtak om inndragelse av autorisasjonsbevis.

II
I forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen gjøres følgende
endringer:
Hjemmelsfeltet skal lyde:
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet),
Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Landbruksdepartementet (nå
Landbruks- og matdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.
124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19.
desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 29, jf. delegeringsvedtak
11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell §
37a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 190, lov 4. desember 1992 nr. 130 om
husdyravl § 6a, jf. delegeringsvedtak 23. januar 2004 nr. 191, lov 11. juni 1976 nr. 79 om
kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8a, jf. kgl. res. 25. mai 2018 nr. 763 og
Stortingets budsjettvedtak.
§ 1 skal lyde:
§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å fastsette gebyr til dekning av kostnader i forbindelse
med særskilte ytelser fra Mattilsynet og ytterligere offentlig kontroll.
§ 2 skal lyde:
§ 2.Virkeområde
Forskriften fastsetter gebyr for særskilte ytelser i henhold til matlov, dyrevelferdslov,
dyrehelsepersonellov, husdyravlslov, produktkontrollov og forskrifter gitt med hjemmel i disse
lovene og gebyr for ytterligere offentlig kontroll i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004.

III
I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra
Mattilsynet gjøres følgende endringer:

Hjemmelsfeltet, punktet som heter tilføyd hjemmel, skal lyde:
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, forskrift 28. januar 2004 nr. 221
om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 13, og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med
produkter og forbrukertjenester § 8a, jf. kgl. res. 25. mai 2018 nr. 763, jf. delegeringsvedtak
xx.

§ 2 skal lyde:
§ 2.Virkeområde
Denne forskrift fastsetter gebyr for særskilte ytelser i henhold til matloven, dyrevelferdsloven,
dyrehelsepersonelloven, husdyravlsloven og produktkontrolloven og forskrifter gitt med
hjemmel i disse lovene.

I Vedlegg 1 settes følgende to rader inn i tabellen i Kapittel I. «Gebyrer for særskilte ytelser
fra Mattilsynet, jf. § 4», under raden som gjelder «Avvikling av eksamen/utstedelse av
autorisasjonsbevis» mv.:

Avvikling av eksamen/utstedelse av tilleggsautorisasjon for kjøp og bruk av
gnagermidler3 Kurs i regi av Fylkesmann/kommune

IV
Endringene trer i kraft straks/dato.
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