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Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr 
etter naturmangfoldloven 

Miljødirektoratet sender på vegne av Klima- og miljødepartementet ut på høring forslag 
om ny forskrift om øvre ramme for utmåling av overtredelsesgebyr som ilegges med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 74. 

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om øvre ramme for utmåling av overtredelsesgebyr etter 
naturmangfoldloven § 74. Plikten til å fastsette en slik øvre ramme følger av forvaltningsloven § 44 
annet ledd. Miljødirektoratet foreslår en øvre ramme på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) for 
fysiske personer og 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for foretak.   
 
Bakgrunnen for forslaget 
Naturmangfoldloven § 74 ble 21. juni 2019 endret fra en bestemmelse om miljøerstatning til en 
bestemmelse om overtredelsesgebyr. Bestemmelsen er ikke trådt i kraft. Den lyder som følger: 
 
"§ 74 (overtredelsesgebyr) 
                Myndigheten etter loven kan ilegge overtredelsesgebyr til den som overtrer § 6, § 15 første og annet 
ledd, § 17 fjerde ledd første punktum, § 17 a annet og tredje ledd, § 22, § 24 første ledd, § 25, § 26, § 27 annet 
ledd, § 28, § 29 første og fjerde ledd, § 30 første og annet ledd, § 31 annet ledd annet punktum, § 34, § 35 
annet ledd, § 36 annet ledd, § 37 tredje ledd, § 38 annet punktum, § 39 femte ledd, § 44 annet ledd, § 45 første 
og annet ledd, § 54 første til fjerde punktum, § 55 første ledd, § 58 første ledd, § 59 første og sjette ledd, § 60 
første ledd, § 61, § 63 annet ledd første punktum og § 66.  

Overtredelsesgebyr kan også ilegges den som overtrer 
a) bestemmelser i en forskrift gitt med hjemmel i noen av bestemmelsene nevnt i første ledd 
b) plikter som følger av individuelle avgjørelser gitt med hjemmel i noen av bestemmelsene nevnt i 

første ledd 
c) bestemmelser i en forskrift som nevnt i § 77 første punktum 
d) plikter som følger av individuelle avgjørelser som nevnt i § 77 første punktum 

                Fysiske personer kan bare ilegges overtredelsesgebyr for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. 
                Kongen kan gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr.  

 Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes 2 år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen 
avbrytes ved at det gis forhåndsvarsel eller fattes vedtak om overtredelsesgebyr." 
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I medhold av ny § 74 fjerde ledd kan Kongen gi forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr. Av 
forvaltningsloven § 44 annet ledd fremgår det at individuell utmåling av overtredelsesgebyr 
fastsettes innenfor en øvre ramme. Bakgrunnen for plikten til å fastsette en slik øvre ramme er 
behovet for å sikre en viss forutberegnelighet for gebyrenes maksimale størrelse.  
 
Det vil i denne omgang ikke bli foreslått standardiserte gebyr for de ulike overtredelsene som kan 
sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Faste satser for overtredelsesgebyr vil vurderes når 
miljømyndighetene har fått erfaring med bruk av bestemmelsen. 
 
 
Vurdering av ulike løsninger og Miljødirektoratets forslag 
 
Rammens utforming 
Det fremgår av forarbeidene til forvaltningsloven § 44 annet ledd at rammen ikke nødvendigvis må 
angis i kronebeløp, jf. Prop. 62 L 2015-2016 punkt 34. 1 merknader til § 44, side 195. Rammen kan 
relateres til andre størrelser, for eksempel et nærmere bestemt antall rettsgebyr (R) eller 
folketrygdens grunnbeløp (G), eller en prosent av et foretaks omsetning i en periode. 
 
Å forankre rammen i folketrygdens grunnbeløp vil sikre en årlig oppjustering med det til fordel at 
det ikke er behov for å endre forskriften for å sikre en økning i rammen. I tillegg er folketrygdens 
grunnbeløp et begrep som er alminnelig kjent i befolkningen og som også er lett å sette seg inn i. 
Til dette kan det innvendes at et fast kronebeløp i utgangspunktet kan settes så høyt at det ikke vil 
være behov for årlig oppjustering. Videre vil et fast kronebeløp være mer konkret enn ett gitt antall 
G hvor kronebeløpet ikke er eksplisitt angitt.  
 
Det anses å være lite hensiktsmessig å fastsette rammen som en prosent av et foretaks omsetning i 
det overtredelsesgebyr også skal kunne ilegges fysiske personer.  
 
Miljødirektoratet foreslår at rammen fastsettes i et bestemt antall G. Avgjørende for forslaget er at 
grunnbeløpet årlig indeksreguleres og det vil ikke være påkrevd med endring i forskriften for å 
regulere fastsatt øvre ramme.  
 
Rammens størrelsesorden 
Ved fastsettelsen av rammens størrelse må det tas hensyn til at ny naturmangfoldlov § 74 gir 
hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr innenfor svært ulike områder. Fra ulovlig uttak av og 
unødig jaging av viltlevende dyr, jf. nml. § 15, til overtredelse av regelverket om handel med 
truede arter av vill flora og fauna (CITES), jf. nml. § 26, samt brudd på regelverket knyttet til 
fremmede organismer, jf. nml. kap. IV, verneområder, jf. nml. kap. V og utvalgte naturtyper, jf. 
nml. kapittel VI.  
 
Forvaltningsloven angir momenter som det kan tas hensyn til ved den individuelle utmålingen av 
gebyr, jf. § 44 tredje ledd for fysiske personer og § 46 annet ledd for foretak. Disse momentene er 
også relevante ved fastsettelsen av den øvre rammen for overtredelsesgebyr.  
 
For foretak kan det blant annet tas hensyn til foretaket økonomiske evne. Dette må gjenspeiles i 
den øvre rammen. Avhengig av overtredelsens omfang og virkning, herunder skadepotensialet av 
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overtredelsen, skyldgraden, om det er gjentatte overtredelser og gebyrets preventive virkning, kan 
det være aktuelt å fastsette et relativt høyt gebyr for foretak. 
 
For fysiske personer kan det blant annet legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, 
fordeler som er eller kunne vært oppnådd ved lovbruddet, samt overtrederens skyld og økonomiske 
evne. Fysiske personer vil som hovedregel ha mindre økonomisk evne enn foretak og det foreslås 
derfor en lavere ramme for fysiske personer. Likevel er det slik at også fysiske personer kan ha både 
god økonomisk evne og oppnå betydelige fordeler ved lovbruddet. Dette må gjenspeiles ved 
fastsettelsen av den øvre rammen.  
 
Det er de mindre alvorlige overtredelsene det skal ilegges overtredelsesgebyr for. Alvorlige 
overtredelser skal som hovedregel anmeldes til politiet og følge straffesporet. Dette med unntak av 
overtredelser av blant annet naturmangfoldloven § 6 (alminnelig aktsomhetsplikt), § 27 annet ledd 
(særskilte bevaringstiltak for domestiserte arter) og § 44 annet ledd (meldeplikt for tiltak som ikke 
trenger tillatelse etter annen lovgivning) som ikke er straffesanksjonert etter naturmangfoldloven § 
75. For disse tilfellene vil det være behov for en høyere ramme, særlig i de tilfeller hvor 
overtrederen er et foretak.  
 
Det er særlig ved brudd på aktsomhetsbestemmelsen at overtredelsene kan være grove. 
Eksempelvis ved brudd på aktsomhetsplikten for utvalgte naturtyper, jf. nml. § 6 jf. § 53, kan en 
tenke seg alt fra totalødeleggelse av en svært viktig forekomst av en naturtype med svært 
begrenset utbredelse – som for eksempel kalklindeskog med et registrert totalareal på 1.724 dekar – 
til mindre skader på naturtyper med svært stort forekomstareal – som for eksempel kystlynghei med 
et totalareal på over 750.000 dekar. Hensynet til overtredelsens grovhet, omfang og virkninger, 
samt om det foreligger gjentatte overtredelser, tilsier at rammene bør settes så høyt at de 
reflekterer disse forholdene. 
  
Videre må rammen reflektere ulik skyldgrad knyttet til handlingen. Det vil regelmessig utmåles 
høyere gebyr ved forsettlige overtredelser enn ved uaktsomme overtredelser. 
 
Andre momenter av betydning er sanksjonens preventive virkning. Rammen må settes tilstrekkelig 
høyt for å sikre den nødvendige allmennpreventive og individualpreventive effekt av ilagt 
overtredelsesgebyr. Dette gjelder særlig for overtredelser som ikke kan sanksjoneres med straff 
etter naturmangfoldloven § 75. Videre gjelder dette både for fysiske og juridiske personer. Gebyret 
skal representere en følbar reaksjon. 
 
Praksis etter gjeldende § 74 er svært begrenset og gir liten veiledning ved fastsettelsen av øvre 
ramme. Miljødirektoratet har ilagt miljøerstatning i to tilfeller. Ved det første tilfellet ble ett 
foretak ilagt erstatning på kr. 200 000 for brudd på nml. § 6 jf. § 53 for å ha utført hogst og 
gravearbeider i en forekomst av den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Omfanget av skaden ble 
ansett for å innebære en forringelse av naturtypens utbredelse. Videre ble det sett hen til at 
foretaket på et tidligere tidspunkt var ilagt en bot for å å ha skadet en prioritert art i forbindelse 
med ryddingsarbeid. I det andre tilfellet ble en privatperson ilagt kr. 15 000 for brudd på nml. § 6 
jf. § 53 for hogst av to hule eiker. Ved utmålingen av erstatningens størrelse ble det tatt hensyn til 
at hule eiker er en naturtype med et relativt høyt antall forekomster, og sammenlignet med enkelte 
andre utvalgte naturtyper, vil skade på èn forekomst ha mindre betydning for totalutbredelsen. Det 
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ble videre tatt hensyn til at saken var blitt gammel uten at parten kunne lastes for dette. 
Miljødirektoratet vurderer at det vil kunne forekomme grovere overtredelser enn de nevnte 
eksemplene. I slike tilfeller vil det være behov for å øke gebyrets størrelser ut over de nevnte 
eksemplene. 
 
Videre kan det i vurderingen av rammens størrelsesorden sammenlignes med rammene for 
overtredelsesgebyr fastsatt etter annet regelverk. I byggesaksforskriften § 16-1 tredje ledd er det 
fastsatt et tak på kr. 400 000, uavhengig av om overtredelsesgebyret er ilagt fysisk person eller et 
foretak. Videre kan et gebyr ikke overstige fastsatt tak verken for én overtredelse eller sammenlagt 
for flere overtredelser. Med hjemmel i akvakulturloven er det gitt forskrift om reaksjoner, 
sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven hvor det i § 8 er satt et tak på 15 ganger 
folketrygdens grunnbeløp.  
 
Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr. 1. mai 2019 kr 99 858. Miljødirektoratet foreslår en øvre 
ramme for fysiske personer på 2G, noe som tilsvarer omtrentlig kr. 200 000. For foretak foreslås det 
6G, ca. kr. 600 000. Det vises særlig til at overtredelser etter nml. §§ 6, 27 annet ledd og 44 annet 
ledd ikke er straffsanksjonert etter naturmangfoldloven § 75 og at overtredelsenes omfang og 
virkning av brudd på disse bestemmelsene kan være alvorlige. Videre er det i forslaget tatt hensyn 
til behovet for å øke gebyrets størrelse ved gjentatte overtredelser, samt at ilagt gebyr skal ha en 
individual- og allmennpreventiv virkning. I forslaget til øvre ramme er det også tatt hensyn til at 
overtredelsesgebyr er forbeholdt mindre alvorlige overtredelser, med unntak for de overtredelsene 
som ikke er straffesanksjonert.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forskriften fastsetter en øvre ramme for overtredelsesgebyr og vil ikke ha økonomiske eller 
administrative konsekvenser. 
 
 
Forslag til ny forskrift 
 
Forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven § 74 
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx.xx.xxxx med hjemmel i 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold (naturmangfoldloven) § 74 fjerde ledd. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 
 
 
§ 1 Virkeområde 

Forskriften angir øvre ramme for overtredelsesgebyr som ilegges etter naturmangfoldloven § 
74. 
 
§ 2 Øvre ramme for overtredelsesgebyr 

Overtredelsesgebyret skal ikke overstige 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for foretak og 2 
ganger folketrygdens grunnbeløp for fysiske personer. Rammen gjelder også der flere overtredelser 
er begått i samme handling.  

 
§ 3 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
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Høringsfristen settes til 31. august 2020. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk 
tilbakemelding finner du på disse sidene: 
 
https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/ 
 
Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge 
på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Trond Flydal 
avdelingsdirektør seksjonsleder 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/
http://www.norge.no/


6

Høringsparter 
Sametinget  
Finansdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet  
Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
Kommunene  
 
Fiskeridirektoratet 
Landbruksdirektoratet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Politidirektoratet  
Regjeringsadvokaten 
Riksadvokaten 
Sysselmannen på Svalbard 
Tolldirektoratet 
Økokrim  
Mattilsynet 
 
Den norske advokatforening 
Den Norske Turistforening 
Dyrebeskyttelsen Norge  
Dyrevernalliansen 
Finnmarkseiendommen  
Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 
Foreningen Våre Rovdyr  
Fremtiden i våre hender 
Friluftsrådenes Landsforbund 
Friluftslivets fellesorganisasjon   
Greenpeace Norge 
Kommunenes Sentralforbund 
Miljøstiftelsen Bellona  
Nasjonalpark- og verneområdestyrer 
Natur og ungdom 
Naturvernforbundet NOAH – for dyrs rettigheter  
Norges Bondelag  
Norges Fjellstyresamband 
Norges Jeger og Fiskerforbund  
Norges Miljøvernforbund  
Norges Skogeierforbund  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Ornitologisk Forening  
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Norsk Sau og Geit  
Norsk Zoologisk Forening  
Norske Reindriftssamers Landsforbund  
NORSKOG  
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Sabima 
Statskog SF  
Utmarkskommunenes Sammenslutning  
Villreinnemdene  
Villreinrådet i Norge 
WWF Verdens naturfond


