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DOM  

 

Sakene gjelder gyldigheten av forvaltningsvedtak og krav om erstatning samt gyldighet av 

forskrift. Saksøker, Hav Line Gruppen AS (Hav Line) har anlagt to søksmål mot staten 

som er forent til felles behandling.  

 

 

1. Sakens bakgrunn. 

 

1.1 Saksøker kontroller  

 

Saksøker, Haugland Group AS, ble stiftet i 2005, skiftet i 2013 navn til Haugland Gruppen 

AS og var eid av Hauglandfamilien. Haugland Gruppen stiftet selskapet Hav Line AS i mai 

2013. Selskapet endret navn til Hav Line Gruppen AS i 2016. I 2016 gikk Trient AS inn 

som eier av 50 % av aksjene i Hav Line Gruppen AS. Hav Line Gruppen AS er i dag eid 

50 % av hhv Haugland Gruppen AS og Trient AS. Det er flere heleide datterselskaper av 

Hav Line Gruppen AS, og konsernstrukturen er som følger: 

 

 
 

1.2 Hav Line-metoden 

 

Hav Line har utviklet en metode som benevnes som Hav Line-metoden. Metoden 

innebærer at et fartøy henter oppdrettsfisk ved merdkanten og laster den om bord for 

deretter å bedøve, bløgge og slakte den i løpet av svært kort tid. Når laksen er slaktet 

overføres den til store tanker med saltvann (RSW), som holder -0,50 C. Hav Lines båt, 

Norwegian Gannet, benytter denne metoden og frakter den sløyede fisken rett fra 

merdkanten og til mottaksanlegg i Hirtshals, Danmark. Fra oppdrettsanlegg langs kysten 
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av Vestlandet bruker Norwegian Gannet omkring 20 timer til Hirtshals. Ved 

mottaksanlegget der blir fisken tatt i land, sortert og sendt videre til kjøperne. Metoden 

innebærer med andre ord at laksen sendes ut av Norge før den er sortert som henholdsvis 

«superior», «ordinær» eller «produksjonsfisk», og slik at denne sortering skal foregå ved 

anlegget i Hirtshals i Danmark.  

 

Ved tradisjonell metode blir oppdrettsfisken lastet opp i en brønnbåt ved merdkanten og 

fraktet levende til slakteriet hvor den bløgges, slaktes og sorteres før den sendes videre til 

kjøpere nedpakket i esker.  Det finnes i dag også fartøy som omtales som «bløggebåter». 

Disse fartøyene bedøver og blør ut fisken før den transporteres til mottaksanlegg på land. 

Fisk som er sortert ut som produksjonsfisk blir sendt videre til en annen virksomhet med 

tillatelse til å foreta feilretting før den eventuelt feilrettes og sendes videre til kjøper.   

 

1.3 Fiskekvalitetsforskriften 

 

Regelverket for krav til bl.a. sortering og gradering av oppdrettslaks har vært revidert flere 

ganger. Retten kommer nærmere tilbake til dette nedenfor. Forskriften, slik den lød i frem 

til 29.4.2019, hadde en bestemmelse om sortering i § 17 med følgende ordlyd: 

 

«Oppdrettet fisk skal sorteres slik at fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. 

 

Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter 

som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas, 

eller direkte til virksomheter for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, 

tranog andre marine ingredienser til humant konsum. 

 

Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen merkes 

tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».» 

 

Etter revisjonen lød bestemmelsens første ledd som følger: 

 

«Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. 

 

Bestemmelsens ordlyd i andre og tredje ledd ble ikke endret. 

 

1.4 Produksjonsfisk 

 

Betegnelsen produksjonsfisk blir benyttet av begge parter samt en rekke vitner. 

Betegnelsen er dessuten benyttet i ulike offentlige publikasjoner, som retten kommer 

tilbake til. Innholdet fremstår for retten som å ha sammenfallende betydning i offentlige 

publikasjoner og blant vitnene som har forklart seg for retten selv om ordlyden i 

kvalitetsforskriften har vært noe annerledes tidligere. Retten kommer tilbake til dette 



 - 4 - 19-058944TVI-BERG/1 

nedenfor. Det er likevel hensiktsmessig å redegjøre for hva betegnelsen produksjonsfisk 

omfatter innledningsvis. 

 

Gjeldende kvalitetsforskrift inneholder angivelse av hvilken fisk som skal sorteres ut i 

bestemmelsens første ledd. Dette er ifølge bestemmelsen «fisk med sår, misdannelser, 

grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil». I det følgende benyttes produksjonsfisk om 

den fisken som omfattes av beskrivelsen i § 17 første ledd. 

 

Oppdrettsfisk i merdene kan være produksjonsfisk som følge av at de har sår eller 

misdannelser. Oppdrettsfisk kan dessuten bli påført ulike former for skader, herunder 

stress, ved behandlingen fisken gjennomgår via brønnbåter, som frakter levende fisk, mens 

fisken er i ventemerd og venter på å bli slaktet, eller under selve slakteprosessen. Slike 

«feil» kan være synlige under slakteprosessen. Oppdrettsfisk kan også inneholde melanin, 

som gir misfarging av fiskekjøttet. Slike indre kvalitetsfeil, samt andre kvalitetsfeil i 

fiskekjøttet som at muskelfibrene i fiskekjøttet gir slipp i muskulaturen, omtalt som 

«gaping», er imidlertid kvalitetsfeil som ikke avdekkes under en sorteringsprosess, men 

først avdekkes når fisken blir filetert.  Det alt vesentlige av oppdrettslaksen blir nå 

eksportert som Hed-On-Gutted, dvs at den er hel, hodet er på, men innvollene er tatt ut.  

 

Det er alminnelig akseptert i bransjen at omkring 1-7,5 % av fisken i en merd av ulike 

årsaker blir identifisert som produksjonsfisk under sorteringsprosessen. Andelen kan 

variere bl.a. med årstidene som følge av såkalte vintersår, samt behandlingen under 

transport- og slakteprosessen. Etter det retten forstår vil imidlertid misdannelser som 

skjevhet i ryggraden og pukkelrygg alltid kunne være til stede innenfor den prosentsatsen 

som er angitt ovenfor. Produksjonsfisk kan bli feilrettet, eksempelvis filetert, og deretter 

blir solgt som mat til mennesker. 

 

1.5 Norwegian Gannet, godkjenningsprosessen og rettsprosessen.  

 

I perioden 2008-2016 hadde Haugland Gruppen/Hav Line flere møter og annen kontakt 

med Mattilsynet om den metoden selskapet hadde utviklet, og det fartøyet som var planlagt 

og tegnet. Retten kommer tilbake til omfanget, innholdet og betydningen av denne 

kontakten nedenfor under pkt 4.9. 

 

Hav Line inngikk kontrakt om bygging av Norwegian Gannet 26.07.2016, som ble 

bindende 16.12.2016. Byggeprosjektet ble finansiert gjennom en Spanish Tax Lease, noe 

selskapsstrukturen inntatt ovenfor reflekterer. I avtaleverket for denne finansieringen har 

Hav Line påtatt seg ansvaret som «Obligor», som etter avtalenes definisjoner innebærer et 

ansvar som påkravsgarantist, og som etter låneavtalen bl.a. pkt 18 innebærer et ansvar 

tilnærmet som for en medlåntaker.  

 

Hav Line søkte om godkjennelse av Norwegian Gannet 27.07. 2018, og båten ble godkjent 

av Mattilsynet 13.12.2018. I vedtaket er det vist til at Hav Line har en pågående sak om 
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dispensasjon i departementet, og at selskapet til enhver tid må forholde seg til vedtak fra 

departementet. 

 

Per Sandberg var nærings- og fiskeriminister fra 16.12.2015 til 13.08.2018, og Harald Tom 

Nesvik overtok som statsråd 13.08.2018. Da Tom Nesvik tiltrådte som ny nærings- og 

fiskeriminister ble det diskusjoner bl.a. i media om betydningen av Norwegian Gannets 

planlagte virksomhet både med hensyn til forståelsen av regelverket, betydningen av 

Norwegian Gannet for omdømme av norsk laks for eksport og for arbeidsplasser i 

mottaksanlegg langs Norges kyst.  Hav Line tilskrev Mattilsynet om Hav Line-metoden og 

forholdet til kvalitetsforskriften samt godkjenning m.v. 04.09.2018. Hav Line søkte 

samtidig om dispensasjon fra kvalitetsforskriften § 17 dersom det var nødvendig for den 

planlagte virksomheten. Mattilsynets regionkontor avslo søknaden om godkjenning og 

dispensasjon fra kvalitetsforskriftens 28.09.2018. Hav Line påklaget vedtaket til 

Mattilsynets Hovedkontor, som 5.11.2018 opphevet regionkontorets vedtak. Vedtaket 

innebar at Hav Lines virksomhet og bruk av Norwegian Gannet som planlagt var lovlig 

etter kvalitetsforskriften. 6.11.2018 tok Hav Line levering av Norwegian Gannet.  

 

Hav Line ble 16.11.2018 varslet om at Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, ville 

omgjøre vedtaket fra Mattilsynets Hovedkontor. Det ble gjennomført et møte mellom 

partene 23.11.2018.  

 

26.11.2018 tilskrev NFD Mattilsynet og bestilte en egen høring av nytt forslag til 

kvalitetsforskriften § 17. NFD ba om at utkast til høringsnotat og utkast til 

endringsforskrift ble sendt departementet innen 30.11.2018. Forslaget til endring av 

fiskekvalitetsforskriften ble sendt på høring 31.01.2019. Forskriftsendringen ble vedtatt 

24.4.2019 og kunngjort 29.4.2019.  

 

3.12.2018 fatte NFD vedtak om omgjøring av Mattilsynets Hovedkontors vedtak av eget 

tiltak. Hav Line anmodet om utsatt iverksetting av NFDs vedtak samme dag. Hav Line 

søkte om dispensasjon fra kvalitetsforskriften 4.12.2019. Samme dag anmodet NFD om 

ytterligere informasjon for behandlingen av de 2 søknadene fra Hav Line, som ble besvart 

fra Hav Line. NFD besluttet 4.1.2019 at vedtaket overfor Hav Line ikke ble gitt utsatt 

iverksettelse.  

 

Hav Line begjærte midlertidig forføyning for Bergen tingrett 6.1.2019. Bergen tingrett 

avsa kjennelse 7.1.2019 hvor begjæringen ble tatt til følge. NFD begjærte etterfølgende 

muntlige forhandlinger, men innen slike ble berammet var det fattet vedtak som innebar at 

den rettslige interessen i forføyningssaken bortfalt.  

 

Hav Line påklaget NFDs vedtak til Kongen i Statsråd 25.01.2019. Klagen omfattet både 

NFDs vedtak om omgjøring og vedtaket om å avslå søknaden om dispensasjon. Søknaden 

ble etterfulgt av epostutveksling mellom partene knyttet til eventuelle vilkår for 

dispensasjon. NFD besvarte klagen over dispensasjonsvedtaket mht driften fremover ved 

brev 16.5.2019. Hav Line ble da innvilget dispensasjon etter den dagjeldende 
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fiskekvalitetsforskriften § 17 frem til 1.7.2020 på nærmere fastsatte vilkår, herunder at 

produksjonsfisken skulle sendes tilbake til Norge etter sortering. 

 

Hav Lines klage ble behandlet i statsråd 21.6.2019. Det ble fattet kongelig resolusjon som 

følger: 

 

Klage fra Hav Line AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 3. desember 2018 

om krav til innenlands sortering av oppdrettsfisk etter fiskekvalitetsforskriften, og over  

Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 4. januar 2019 om avslag på dispensasjon fra 

sorteringskravet, tas ikke til følge.  

 

Hav Line brakte krav om prøving av gyldigheten av NFDs vedtak for retten ved stevning 

for Bergen tingrett 11.4.2019. Påstanden ble endret til å gjelde den kongelig resolusjon 

(heretter Resolusjonen) etter at denne var vedtatt.  

 

Hav Line tok ut stevning for retten for å få prøvd gyldigheten av forskriftsendringen 

5.8.2019. Søksmålene ble forent til felles behandling ved rettens beslutning 7.11.2019. Det 

er gjennomført vanlig saksforberedelse. Hovedforhandling i saken ble holdt 27.4-7.5.2020. 

Hav Lines styreleder møtte og ga partsforklaring og det ble ført 19 vitner hvorav 4 ved 

videofjernmøte. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken med 

vedlegg. 

 

2. Hav Line sine påstander og grunnlaget for disse: 

 

2.1 Påstander: 

Hav Lines påstand i sak 19-058944TVI-BERG/1: 

Prinsipalt:  

1. Vedtak i den kongelige resolusjonen av 21. juni 2019 om ikke å ta til følge Hav 

Line Gruppen AS' klage over Nærings- og fiskeridepartementets omgjøringsvedtak 

av desember 2018, er ugyldig.  

 

Subsidiært:  

2. Vedtak i den kongelige resolusjonen av 21. juni 2019 om ikke å ta til følge Hav 

Line Gruppen AS' klage over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 4. januar 

2019 om avslag på dispensasjon, er ugyldig.  

 

Atter subsidiært:  

3. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet er erstatningspliktig overfor Hav Line 

Gruppen AS.  

 

I alle tilfeller:  

4. Hav Line Gruppen AS tilkjennes sakskostnader for tingretten.  

 

Hav Lines påstand i sak 19-115453TVI-BERG/1: 
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1. Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 29. april 2019 om endring av § 17 i 

forskrift 28. juni 2013 nr. 844, er ikke bindende for Hav Line Gruppen AS.  

2. Hav Line Gruppen AS tilkjennes sakskostnader for tingretten.  

 

 

2.2 I sak 19-058944TVI-BERG/1 har Hav Line i hovedsak anført: 

 

2.2.1 Domstolenes prøving av forvaltningsvedtak 

Domstolene kan føre legalitetskontroll med forvaltningsvedtak. Innenfor 

legalitetskontrollen kan domstolene prøve om forvaltningsavgjørelsen bygger på feil 

rettsanvendelse, feil faktum eller feil ved saksbehandlingen herunder om det foreligger 

myndighetsmisbruk.  

 

2.2.2  Hav Line ikke er pliktsubjekt i fiskekvalitetsforskriften § 17. 

Resolusjonen bygger på en forutsetning om at Norwegian er pliktsubjekt etter 

kvalitetsforskriften. Norwegian Gannet er en slaktebåt som transporterer levende fisk for 

deretter å bløgge (blø ut) og sløye fisken. Verken bløgging eller sløying er regulert av 

fiskekvalitetsforskriftens § 17. Denne bestemmelsen gjelder sortering og feilretting, som 

skjer etter at Norwegian Gannet har levert fisken. Pliktsubjekter etter bestemmelsen er 

dermed slakterier som kvalitetsgraderer, sorterer og pakker fisken før videre omsetning. 

Feilretting skjer ved godkjente virksomheter, typisk filetfabrikker.  

 

Sorteringen er knyttet til omsetningsvilkåret, jf. bestemmelsens vilkår. Hav Line omsetter 

ikke fisk, den bare slakter og transporterer den. Denne forståelsen av regelverket ble også 

lagt til grunn av Mattilsynets regionkontor i 2007 hvor det fremgår at det er oppdrettsfisk 

som er sortert ut, og som ikke skal omsettes, som defineres som produksjonsfisk.  

 

Forskriften må dessuten harmonisere med EØS-regelverket. Det følger også av 

Mattilsynets tolkning at det er fisk som er sortert ut som defineres som produksjonsfisk 

etter norsk standard. Laks av kategorien produksjonsfisk blir først identifisert ved 

sorteringsprosessen. Norwegian Gannet foretar ikke kvalitetsgradering, som skjer i 

Danmark, og er dermed ikke pliktsubjekt etter bestemmelsen.  

 

Dette understøttes av de iboende mulighetene for å oppdage slike feil og mangler som 

sorteringen avdekker. En rekke sår oppstår i forbindelse med den tradisjonelle transport og 

slakteprosessen ved anlegg på land. Mange av disse samt stressrelaterte misdannelser 

oppstår ikke ved Hav Line-metoden. 

 

Konsekvensbetraktninger underbygger at sorteringsbestemmelsen i § 17 første ledd ikke 

gjelder for Hav Line ved at kvalitetsbedømmelsen skjer i markedet mellom kjøper og 

selger. Det samme gjør omleggingen av hvordan Mattilsynet gjennomfører tilsyn. 

Mattilsynet tilsyn er basert på intern- og systemkontroll hvor kvalitet er nedprioritert. 
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Denne sammenhengen styrkes ved forskriftens § 14 som angir hvilke fisk som ikke kan 

omsettes til humant konsum. 

 

 

2.2.3 Forskriftsendringen utgjorde i realiteten et enkeltvedtak overfor Hav Line.  

Resolusjonen er ugyldig for så vidt gjelder anvendelse av forskriften etter endring overfor 

Hav Line.  

 

Forskriftsendringen utgjorde i realiteten et enkeltvedtak overfor Hav Line. 

Forskriftsendring ble brukt som virkemiddel i en konkret, individuell sak. Høringsfristen 

ble satt til 6 uker, som er minimum. Hav Line ble ikke oppført på høringslisten.  Det er 

realiteten som er avgjørende, ikke formaliteten.  Det er ingen andre aktører som berøres av 

forskriftsendringen. Forskriftsendringen gjaldt i realiteten da bare Hav Line. 

Saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak er ikke fulgt, og det foreligger brudd på flere av 

forvaltningslovens bestemmelser for behandlingen av enkeltvedtak. Vedtaket er dermed 

ugyldig. 

 

2.2.4 Forskriftsendringen har ikke hjemmel i Matloven  

Forskriftsendringen har ikke hjemmel i matloven § 12 og er dermed ugyldig. Resolusjonen 

bygger på at forskriftsendringen har hjemmel i matloven og vedtaket er dermed ugyldig.  

 

Begrepet eksport er ikke definert i lovens § 4. § 12 c innebærer at det kan stilles krav eller 

forbud mot «eksport». § 12 b og c må leses mot hverandre slik at bokstav c ikke innebærer 

noen omsetningsbegrensning.  Det følger av forarbeidene at det kan fastsettes bestemte 

eksportrestriksjoner i tråd med matlovens formål. Formålsbestemmelsen i lovens §1 

innebærer en skranke idet den angir at «fremme kvalitet og forbrukerhensyn». Ordlyden er 

knyttet til kvalitet og ikke omdømme. Det følger av § 1 tredje ledd at formålet også er å 

ivareta hensynet til markedsadgang i utlandet.  Ordet omdømme er ikke benyttet. 

Omdømme er bare benyttet av politikerne i forsøk på å stanse Norwegian Gannet. 

 

Denne tolkningen av hjemmelsgrunnlaget i matloven samsvarer også med Forskrift om 

produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte 

vilkår, FOR-2018-08-31-1319, heretter omtalt som ikke-konformitetsforskriften. 

Forskriften innebar at produkter som ikke oppfyller krav innen EØS-området kan 

eksporteres til land hvor produktet tilfredsstiller mottakerlandets krav, og innebar at 

produksjonsfisk kunne eksporteres til tredjeland med hjemmel i denne forskriften frem til 

NFDs tolkingsuttalelse 16.12.2019. Før dette hadde NFD bekreftet at ikke-

konformitetsforskriften sto «på egne ben».   

 

Staten har dessuten endret hjemmelsgrunnlaget under sakens gang. Mens det tidligere ble 

argumentert med eksportforbudet i matloven § 12 c, har staten nå endret argumentasjonen 

og hjemmelsgrunnlaget til «omsetningsbegrensning», jf matloven § 12 b. Matloven 

hjemler ikke et «landingspåbud», og staten så da at argumentet om eksportforbud ikke 

holdt. Matloven § 12 b kan ikke benyttes. Bestemmelsen gjelder bruksbetingelser. 
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Matlovens § 9 gjelder harmonisering av produkter i innsatsvarer og kan heller ikke 

benyttes som hjemmel. 

 

Forskriftsendringen har dermed ikke hjemmel i matloven. 

 

Det anføres dessuten Hav Line-metoden overoppfyller matlovens formål. Ved denne 

metoden sikres fiskens kvalitet. Hav Line-metoden bidrar også til markedsadgang. Den 

sikrer vekst innen oppdrett ved å flytte transport fra land til sjø, løser brønnbåtproblemet 

for oppdretterne i distriktet og styrker beredskapen ved algedød og sykdom. Hav Line-

metoden sikrer fiskehelse, fiskevelferd, hygiene, miljø og bærekraft.  

 

2.2.5 Kvalitetsforskriften § 17 første ledd stilte ikke krav om innenlands sortering før 

endringen 

Resolusjonen bygger på feil rettsanvendelse fordi den legger til grunn at 

forskriftsendringen ikke innebar en reell innskjerpelse eller endring overfor Hav Line. 

Retten må foreta en prejudusiell prøving av gyldigheten av forskriftsendringen overfor Hav 

Line. 

 

Kvalitetsforskriftens § 17 første ledd oppstilte ikke noe krav om innenlands sortering før 

forskriftsendringen. 

 

Ordlyden taler for dette. Det samme gjør tidligere versjoner av forskriften fra 1986, 1996 

og 2003. Gjennom flere revisjoner ble ordlyden opprettholdt, og retten må være varsom 

med å innfortolke et sentralt ord som ikke står i bestemmelsen, men som er benyttet andre 

steder i bestemmelsen. Dette gjelder særlig ved tolkning i disfavør av en privat part hvis 

virksomhet ikke var påtenkt da bestemmelsen ble utformet. 

 

Det er ingen logisk kobling mellom bestemmelsens første og andre ledd. Sortering kan skje 

utenfor Norge selv om feilretting skjer i Norge. Det er ikke avklart om et norsk fartøy er 

«innenlands». Dersom matlovens stedlige virkeområde skulle løse spørsmålet ville ordet 

«innenlands» i annet ledd være overflødig. 

 

Kontrollargumentet kan ikke tillegges vekt. Kontrollhensyn ble grundig vurdert og 

hensyntatt forslaget til ny kvalitetsforskrift 29.05.2018.  Matloven legger til rette for 

kontroll, og Mattilsynet utfører kontroll «worldwide». Det er dessuten ingen 

kontrollutfordringer overfor Hav Line. Internkontrollsystemet er godkjent av Mattilsynet, 

og det har gjennomført tilsyn uten merknader.  

 

Dersom ordet innenlands må innfortolkes i første ledd ville det i realiteten innebære et 

landingspåbud. Ettersom NFD var kjent med at Norwegian Gannet ikke har eller hadde 

muligheten for å sortere fisk om bord, innebærer dette de facto et landingspåbud.  

 

Konsekvensbetraktninger underbygger sorteringsbestemmelsen i første ledd. Sorteringen er 

frikoblet kvalitetsgraderigene ettersom det er markedet som styrer bedømmelsen av 
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kvaliteten. Det samme gjør Mattilsynets omlegging til intern- og systemkontroll og 

generelle nedprioritering av kontroll av fiskekvaliteten. 

 

Statens argumentasjon om formålsbetraktninger, og at reguleringen av produksjons skal 

redusere risikoen for at fisk av dårlig kvalitet havner i markedet for å opprettholde norsk 

fisk omdømme i utlandet harmonerer ikke med forskriftens ordlyd. Formålsbestemmelsen 

angir at formålet er å fremme god kvalitet. Hav Line-metoden fremmer god kvalitet.  

Omdømme fremgår heller ikke av formålsbestemmelsen, men bidra til markedsadgang. 

Hav Line og dens metode bidrar til det og leverer på parametre som fiskehelse, 

fiskevelferd, hygiene, miljø og bærekraft 

 

Fiskekvalitetsforskriften § 17 har gått ut på dato. Kontrollsystemet er lagt om og markedet 

styrer kvalitetskravet. Bestemmelsene er dessuten ikke utformet med tanke på slike 

løsninger som Hav Line-metoden har. 

 

Grunnloven § 112 innebærer at miljøhensyn skal vektlegges ved tolkningen av matloven § 

1. En utvidende fortolkning av § 17 første ledd vil stenge for Hav Line-metoden som er 

klart fordelaktig med hensyn til miljøet og bærekraft.  

 

2.2.6 Anvendelsen av endret forskrift er i strid med tilbakevirkningsforbudet  

Anvendelsen av § 17 etter forskriftsendringen innebærer at denne gis tilbakevirkende kraft 

overfor Hav Line i strid med Grunnlovens § 97. Hav Line hadde kontakt med Mattilsynet i 

perioden 2008-2009. I samsvar med regelavklaringen søkte Hav Line om godkjenning av 

båten som fabrikkfartøy, dvs fiskebåt uten kvote. Fisken skulle fraktes til Danmark 

usortert. Båten ble godkjent som dette 07.01.2010. Som følge av bl.a. lakseprisene ble 

båten ikke bygget. 

 

Hav Line hadde ytterligere kontakt med Mattilsynet i 2013-2014, og presenterte en båt 

hvor designforslaget og tegningene også innbefattet sortering og pakking av fisken om 

bord. Dette prosjektet ble ikke gjennomført pga at båten ble for dyr, lang og høy med stort 

vindfang, som gjorde at den ikke kunne legge til ved merdkanten.  

 

Hav Line hadde nye møter og avklaringer med Mattilsynet i mars og august 2016 hvor den 

opprinnelige båten ble presentert. Etterfølgende epostkorrespondanse bekrefter de 

avklaringer som ble gitt fra Mattilsynet side, herunder at kvalitetsforskriften ikke skulle 

være noen «game-stopper» for båten. Mattilsynet var klar over at sortering skulle skje i 

Danmark. Det ble avholdt ytterligere møter med Mattilsynet i våren 2018 før båten ble 

levert.   

 

Hav Line innrettet seg etter de tilbakemeldinger som ble gitt. Forskriftsendringen utgjør 

dermed en ulovlig tilbakevirkning overfor Hav Line etter forvaltningsloven § 39, som 

inneholder samme beskyttelse som Grunnloven § 97. 
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Det foreligger en uegentlig tilbakevirkning. Hav Line har en etablert rettsposisjon. 

Anvendelse av endret forskrift overfor Hav Line er særlig urimelig og urettferdig og 

konsekvensen av ulovlig tilbakevirkning rammer Hav Line hardt, kom plutselig, og 

innebærer et betydelig inngrep overfor Hav Line, sammenholdt med de forventinger Hav 

Line hadde etter avklaringer med myndighetene.    

 

2.2.7 Anvendelsen av endret forskrift er i strid med EMK tilleggsprotokoll1 artikkel 1 

Inngrepet forskriftsendringen innebærer overfor Hav Line er i strid med EMK 

tilleggsprotokoll 1 art 1. EMK er inkorporert i norsk lov og går ved motstrid foran andre 

bestemmelser i lovgivningen. Bestemmelsen rammer også rådighetsinnskrenkninger. I 

vernet ligger et krav om «fair balance» mellom det offentliges interesser og Hav Lines. 

Forskriftsendringen har påført Hav Line en uforholdsmessig byrde.  

 

2.2.8 Resolusjonen er ugyldig som følge av myndighetsmisbruk/utenforliggende 

hensyn/grov urimelighet 

Forskriftsendringen er motivert av utenforliggende hensyn og er derfor ugyldig. 

Forskriftsendringen er gitt for å ivareta særinteresser som brønnbåtindustrien og 

arbeidsplasser i foredlingsindustrien.  Omdømmebegrunnelsen er ikke reell. I tillegg er 

avgjørelsen grovt urimelig overfor Hav Line. Kongelig Resolusjon lider dermed av feil ved 

rettsanvendelsen og saksbehandlingen. 

 

2.2.9 Resolusjonen og forskriftsendringen er ugyldig som følge av inhabilitet 

Daværende fiskeriminister Nesvik var inhabil. Avgjørelsen er derfor beheftet med 

saksbehandlingsfeil som har smittet over på denne og dermed er ugyldig. Dette gjelder selv 

om saken ble presentert av en annen statsråd.  

 

Det foreligger særegne forhold; Nesvik kom fra og gikk tilbake til Sølvtrans, verdens 

største brønnbåtrederi, som er en konkurrent til Hav Line. Engasjementet ble initiert etter 

diskusjon med partikollega Robert Eriksson, og saksbehandlingen av forskriftsendringen 

var påfallende. Samlet foreligger det da «særegne forhold».  

 

2.2.10 Forskriftsendringen er i strid med EØS-avtalen 

Det følger av EØS-avtalens art 8 at fisk er unntatt. Tjenester skal følge EØS-avtalens art 

36. Transporttjenester er ikke uatskillelig knyttet omsetningen av oppdrettslaks. 

Etableringsfriheten følger av art. 31. 

 

Myndighetene er dessuten kjent med og har akseptert at oppdrettsfisk transporteres 

utenlands uten sortering via Sverige langs landeveien eller med tog. 

 

2.2.11 Subsidiært; NFDs omgjøringsvedtak er ugyldig 

Dersom retten kommer til at forskriftsendringen er gyldig overfor Hav Line anføres at 

Resolusjonens avslag på klagen over omgjøringsvedtaket er ugyldig som følge av feil ved 

rettsanvendelsen. Resolusjonen behandler ikke omgjøringsvedtakets innhold.  
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Det anføres at omgjøringsvedtakets innhold i realiteten er en tolkingsuttalelse eller et 

ugyldig pålegg. Dersom det er en tolkingsuttalelse skulle saken vært sendt tilbake til 

regionkontoret, som måtte treffe nytt vedtak basert på dette. 

 

Omgjøringsvedtaket anføres å innebære et pålegg som må treffes med hjemmel i matloven 

§ 23 og forskriftens § 38. Vilkårene for å utforme et pålegg er ikke vurdert og vedtaket er 

dermed ugyldig. 

 

2.2.12 Subsidiært; Resolusjonens avslaget på søknad om dispensasjon er ugyldig. 

Det foreligger flere feil i faktum for de premisser som er lagt til grunn for avgjørelsen. 

Dette omfatter bl.a. at Norwegian Gannet er en annen båt enn Laksekongen, at Hav Line 

vil ha mulighet til å innrette seg slik at sortering kan foregå om bord, betydningen av 

kontrollbehovet, at mye fisk blir eksportert selv om den egentlig er produksjonsfisk som 

følge av melanininnhold, at ikke annen produksjonsfisk transporteres ut av Norge via 

Sverige som transit, mv. Disse forholdene er påpekt fra Hav Lines side, men ikke vurdert i 

avgjørelsen.  

 

Avslaget på dispensasjon etter kvalitetsforskriften § 17 er dessuten ugyldig som følge av at 

det er tatt utenforliggende hensyn, jf. ovenfor.  

 

Avgjørelsen er dessuten kvalifisert urimelig for Hav Line. Avgjørelsen er dernest ugyldig 

som følge av inhabilitet, jf ovenfor. 

 

2.2.13 Atter subsidiært; Krav om dom for erstatningsplikt 

Hav Line har hatt omfattende kontakt med myndighetene over mange år. Mattilsynet har 

kjent godt til prosjektet og de forutsetninger det er bygget på. Hav Line har dessuten fått 

økonomisk støtte fra myndighetsorganer, og godkjennelse som slaktebåt. Det er ikke gitt 

opplysninger fra myndighetene om at prosjektet kunne stoppes som følge av 

kvalitetsforskriften § 17 første ledd. 

 

Staten er ansvarlig for tap som følge av mangelfull eller misvisende veiledning. Det kreves 

dom for statens erstatningsansvar og Hav Line vil senere fremme krav om utmålingen av 

det lidte tapet.  

 

2.3  I sak 19-115453TVI-BERG/1 har Hav Line i hovedsak anført: 

 

Det er Hav Lines pretensjon om at forskriftsendringen er et enkeltvedtak som skal legges 

til grunn for prøvingen av rettslig interesse. 

 

Hav Line har uansett behov for rettslig avklaring. Retten kan ta stilling i søksmålet i sak 

19-058944TVI-BERG/1 uten at retten behøver å ta stilling til forskriftsendringens 

gyldighet. I så fall har Hav Line klart behov for å få avgjort gyldigheten av 

forskriftsendringen. 
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3. Statens påstander og grunnlaget for disse 

 

3.1 Påstander: 

 

I sak 19-058944TVI-BERG/1:  

1. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet frifinnes.  

2. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet tilkjennes sakskostnadene.  

 

I sak 19-1153TVI-BERG/2:  

1. Kravet nedfelt i saksøkers påstand nr. 1 avvises.  

2. Subsidiært: Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet frifinnes.  

3. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet tilkjennes sakskostnadene.  

 

3.2 Staten har i sak 19-058944TVI-BERG/1 i hovedsak anført: 

 

3.2.1 Det rettslige utgangspunktet for domstolene prøving av forvaltningsvedtak 

Domstolenes prøving v et enkeltvedtak er en lovlighetskontroll. Domstolene kan prøve om 

det foreligger feil i rettsanvendelsen, faktum eller saksbehandlingen eller 

myndighetsmisbruk. Domstolene kan ikke prøve forvaltningens frie skjønn, herunder 

hensiktsmessigheten av et vedtak. 

 

3.2.2 Hav Line Gruppen AS er pliktsubjekt etter kvalitetsforskriften § 17 

Kvalitetsforskriften § 17 gjelder på alle ledd i produksjonskjeden. Dette følger av § 2 annet 

ledd. Det følger av § 8 at slakterier er pliktsubjekter etter forskriften og Hav Line er også et 

slakteri.  

 

Sorteringen identifiserer produksjonsfisken, den skaper ikke produksjonsfisken. 

Mattilsynets veiledning angir at §17 også gjelder for slakterier og Norwegian Gannet er et 

mobilt slakteri. 

 

Omgåelseshensyn taler dessuten mot at § 17 først kommer til anvendelse etter sortering. 

Henvisning til Mattilsynets regionkontor uttalelse i 2007 er irrelevant.  

 

§ 17 annet ledd om at «omsetning» ikke gjelder transport bestrides. Matloven § 4 nr 2 

angir at begrepet også omfatter besittelse med tanke på salg og distribusjon. 

Omgåelseshensyn taler mot Hav Lines tolkning. 

 

3.2.3 Forskriftsendringen er ikke et enkeltvedtak 

Forskriften har fått en generell form, er kalt en forskrift og innebar endring av noe som 

ubestridt er en forskrift. Den får anvendelse og betydning for et ubestemt antall adressater. 

 

At forskriften er foranlediget av en bestemt sak er ikke uvanlig og utelukker ikke at det 

foreligger en forskrift. Den kan derfor ikke underkjennes fordi saksbehandlingsreglene for 

enkelt vedtak ikke er fulgt. 
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3.2.4 Kvalitetsforskriften § 17 hindret Hav Lines virksomhet før forskriftsendringen 

§ 17 forhindrer at produksjonsfisk transporteres til Danmark for deretter å returneres til 

Norge for feilretting. Dette følger av både 1. ledd og annet ledd. Annet ledd inneholder 

omsetningsbegrensninger.  

 

Det følger av presiserende tolkning av første ledd at sortering må skje innenlands. Første 

og annet ledd hører sammen både historisk og systematisk. Det er alltid produksjonsfisk i 

en merd og denne må tas «direkte» til en innenlands virksomhet. Annet ledds ordlyd 

forutsetter at både sortering og feilretting må skje innenlands. Tas et parti produksjonsfisk 

ut av landet krever annet ledd at utsortering må skje først. 

 

Formålet bak § 17 er å hindre at produksjonsfisk kommer på markedet for å hindre at norsk 

laks sitt omdømme svekkes. Dette fremkommer entydig i stortingsmedlinger, innstillinger 

og forarbeider. 

 

Reguleringen sikrer at det at tilsynsmyndigheten har kompetanse til og kan sanksjonere 

brudd.  

 

Forskriftshistorikken viser at bestemmelsen historisk tok sikte på eksport av 

produksjonsfisk. Det er ingen holdepunkter for at en realitetsendring har vært tilsiktet. 

 

At bestemmelsen rammer eksport av produksjonsfisk har vært lagt til grunn gjennom 

forvaltningspraksis.  

 

Reelle hensyn taler for at sortering må skje innenlands. Hvis ikke vil norsk 

tilsynsmyndighet ikke ha tilsyns- og sanksjonskompetanse. 

 

Dette er også i tråd med vanlig forståelse av legalitetsprinsippet, Grunnloven § 113. 

Tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i samsvar med en avveining av samtlige 

rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne, hvor 

ordlyden er sentralt.  

 

Det er ikke noe prinsipp om at en tolking skal gå i Hav Lines favør i en enkelt sak. Ved 

tolking av forskrift vil en tolking til gode for A kunne være til ulempe for en annen. 

 

Ved tolkingen av § 17 som generell regel har ikke Grunnloven § 112 betydning. Det er 

ikke i strid med retten til et godt miljø at det er en regel om å sortere innenlands. 

Miljøargumentet Hav Line trekker frem må i stedet vurderes under prøvingen av 

dispensasjonsvedtaket.  

 

3.2.5 Forskriftsendringen har hjemmel i matloven.  

Domstolenes prøvingskompetanse er en legalitetskontroll. Domstolene kan ikke prøve det 

skjønnet som ligger til grunn for forskriften så lenge forskriften er innenfor 
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hjemmelsloven. Domstolen kan derfor ikke prøve om det var grunn for forvaltningen til å 

gi forskriften.  

 

Domstolsprøvingen er begrenset til om hjemmelslovens formåls er riktig forstått, og om 

dette var vært det forfulgte hovedformålet bak forskriften. Ved formålsformulerte 

forskriftshjemler kan det legges vekt på andre sidehensyn.  

 

Kvalitetsforskriften § 17 har hjemmel i matloven §§ 9 og 12, og forskriftskompetansen er 

delegert til NFD. Hva som er formålet må fastlegges ved hjelp av rettskildene. Det følger 

av forarbeidene til matloven § 9 at det er en vid forståelse av «kvalitet» som er lagt til 

grunn. Bestemmelsen har også hjemmel i matloven § 12.  

 

Matlovens § 1 regulerer «kvalitet» og «markedsadgang». Både loven og forarbeidene 

bygger på en vid forståelse av disse begrepene. Det er nær sammenheng mellom kvalitet, 

omdømme og markedsadgang.  

 

Hav Lines anførsel om at deres konsept overoppfyller matlovens formål og bær være tillatt 

etter § 17 kan ikke prøves av domstolene. Domstolen prøver ikke hensiktsmessigheten av 

en forskriftsregulering. 

 

§ 17 er ikke uegnet til å oppnå formålet pga vanskeligheter med å utsortere 

produksjonsfisken. Hensiktsmessigheten av forskriften tilligger forskriftsgivers skjønn. 

Anførselen er dessuten feil; det meste av produksjonsfisken kan utsorteres. Formålet er 

uansett å redusere risikoen for at norsk fisks omdømme svekkes, ikke å eliminerer risikoen. 

Anførselen om at § 17 er uegnet fordi forbrukerne ikke kjøper hel fisk kan av samme grunn 

ikke føre frem. Dessuten er det mange kjøpere av hel fisk; grossister, storhusholdninger 

mv. Det er viktig å ivareta omdømme overfor disse slik at de ikke kjøper laks fra andre 

land.  

 

Det bestrides at endringen av § 17 mangler hjemmel fordi den forfølger et formål om å 

sikre arbeidsplasser langs kysten. Formålet fastlegges ved hjelp av rettskildene. At en 

forskrift også har gunstige sidevirkninger gjør den ikke lovstridig.  

 

3.2.6 Forskriftsendringen strider ikke mot forvaltningsloven § 39/ Grunnloven § 97 

Forvaltningslovens § 39 regulerer forbudet mot tilbakevirkning av forskrifter. 

Bestemmelsen må tolkes tilsvarende som Grunnloven § 97. 

 

For at spørsmålet om tilbakevirkning over hodet skal komme til anvendelse må det 

foreligge en ny lov/forskrift som medfører endring av den tidligere rettstilstanden og 

endringen må være til skade eller ugunst. Kvalitetsforskriften § 17 første ledd stilte krav 

om innenlands sortering også før forskriftsendringen, og det foreligger da ikke noen 

materiell endring av rettstilstanden. 
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Subsidiært anføres at det ikke foreligger en etablert rettsposisjon. Etablert rettsposisjon kan 

følge av inngåtte avtaler eller etablerte tillatelser med forvaltningen, eller en situasjon som 

ligger nært opp til en forvaltningsavtale. Det følger av rettspraksis at det skal mye til for at 

en slik situasjon skal foreligge.  

 

Kontakten mellom myndighetene og Hav Line har ikke gitt Hav Line noen «berettiget 

forventning». Myndighetene har undere hele perioden kontakten har funnet sted gjort 

oppmerksom på kvalitetsforskriften § 17, og at de ulike planene måtte oppfylle kravene 

denne stilte. Det er ikke noe i den skriftlige dokumentasjonen som tilsier at Hav Line har 

fått dispensasjon fra bestemmelsen. I møter ble flere båter diskutert, men uansett ville det 

være «skjær i sjøen» som følge av § 17.  

 

Hav Line var gjennom myndighetskontakten godt kjent med bestemmelsen om 

produksjonsfisk og de grenser den setter. Som profesjonell næringsdrivende innen bransjen 

over flere år hadde Hav Line dessuten forutsetninger for å vurdere dette selv. Hav Line var 

klar over at regelverket kunne bli revidert, og tok en sjanse på at det ville gå bra. 

 

Subsidiært anføres at det ikke foreligger ulovlig tilbakevirkning. Partene er enige om at det 

eventuelt er tale om «uegentlig» tilbakevirkning. Utgangspunktet er at slik tilbakevirkning, 

som regulerer hvordan en rettsposisjon skal utøves fremover i tid, er lov. Om det foreligger 

rettstridig tilbakevirkning beror på en avveining av en rekke momenter som angitt i 

rettspraksis.  

 

Det aktuelle inngrepet er offentligrettslig og ikke privatrettslig, ikke basert på kontrakt og 

gjelder fellesskapets ressurser innen fiskeriforvaltning. Hav Line var dessuten kjent med at 

forskriften kunne utgjøre et hinder. Det er opp til næringslivsaktørene å innrette seg slik at 

virksomheten blir lovlig. Regelverket kunne bli endret, men det kunne også bestå.  

 

Vurderingen kan ikke bare vektlegge hensynet til at Hav Line rammes. Ved vurderingen 

må det ses hen til at forskriften er generell og til samfunnets behov. 

 

3.2.7   Forskriftendringen strider ikke mot EMK tilleggsprotokoll 1 art. 1. (EMK P1-1) 

EMK P1-1 og Grunnlovens § 97 har likhetstrekk, men er ulike rettsgrunnlag. EMK P1-1 

oppstiller ikke et forbud mot tilbakevirkning, men det kan inngå i en konkret 

forholdsmessighetsvurdering dersom Konsesjonsvernet kommer til anvendelse. 

 

EMK P1-1 kommer ikke til anvendelse fordi vilkårene ikke er oppfylt. Det foreligger ikke 

en «possesion» vernet etter regelverket. Subsidiært foreligger det ikke noen «Interference» 

vurdert etter kontrollregelen. Inngrepet er forholdsmessig og oppfyller kravet til 

internrettslig hjemmel. Reguleringen oppfyller dessuten et legitimt formål.  

 

Kravet til «Good Governance» oppstilt gjennom EMD-praksis gjelder andre rettsområder 

enn tilfellet i denne saken.  
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3.2.8 Forskriftsendringen er ikke ugyldig på grunn av inhabilitet 

Nesviks habilitet ble vurdert av Justisdepartementets lovavdeling da han tiltrådte. Det 

bestrides at Nesvik var inhabil. Verken Nesvik eller Sølvtrans har hatt noen partsliknende 

interesse i saken. Arbeidsforholdet var avsluttet da Nesvik tiltrådte. Sølvtrans kan ikke 

regens for Nesviks nærstående. Da forskriften ble vedtatt var det mer enn 6 mndr siden 

arbeidsforholdet ble avsluttet.  

 

Forskriftsendringen har direkte eller indirekte betydning for en rekke aktører langs kysten. 

Sølvtrans er bare én blant mange. 

 

Det bestrides at forskriftsendringen er ugyldig hvis det foreligger inhabilitet. Ugyldighet 

forutsetter at inhabiliteten har virket inn på forskeriften. Endringen er i tråd med villet 

politikk. Kravet om innenlands sortering er også opprettholdt under senere fiskeriministre 

og regjeringskonstellasjoner. 

 

3.2.9 Forskriftsendringen er ikke ugyldig pga at det er tatt utenforliggende hensyn eller 

grov urimelighet 

Forskriftsendringen er begrunnet i fiskens kvalitet og omdømme. Den er også i tråd med 

historiske kilder om bestemmelsen. 

 

At forskriftsendringen har andre gunstige sidevirkninger medfører ikke ugyldighet. 

 

Forskriftsendringen er heller ikke grovt urimelig. Forskriften er begrunnet i akseptable 

politiske hensyn. Terskelen for å kjenne en forskrift ugyldig på grunnlag av grov 

urimelighet er svært høy.  

 

3.2.10 Kvalitetsforskriften § 17 er ikke i strid med EØS-avtalen 

Fisk faller utenfor EØS-avtalen etter art. 8 tredje ledd. Artikkel 31 gjelder retten til å 

etablere seg i en stat, men art 36 gjelder retten til å yte tjenester til en annen stat enn der 

man er etablert. I denne saken er det bare art 36 som kan være aktuell. 

 

EØS-avtalen art. 8 tredje ledd begrenser anvendelsesområdet for hele EØS-avtalen, 

herunder art 36. Aktiviteter som er «uatskillelig knyttet til» varer ikke omfattet av EØS-

avtalen, som faller utenfor EØS-avtalen. Slike aktiviteter kan nasjonalstaten regulere 

uhindret av EØS-avtalens bestemmelser.  

 

Art 8 tredje ledd begrenser også art 31 ifølge praksis.  

 

3.2.11 Anførsler knyttet til NFDs omgjøringsvedtak 

Vedtaket er ikke tvistegjenstand og Hav Line har ikke rettslig interesse i å prøve dette. 

 

Hav Line har stilt spørsmål ved om vedtaket egentlig er et ugyldig pålegg eller en 

tolkingsuttalelse. Mattilsynets Hovedkontors vedtak var et enkeltvedtak og NFD måtte 

omgjøre dette. NFDs s vedtak er et enkeltvedtak. 
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NFD hadde kompetanse til å omgjøre vedtaket, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd 

bokstav c. Vedtaket hadde innholdsmangler og var derfor ugyldig. 

 

3.2.12 Ugyldighet etter kvalitetsforskriften § 39 - dispensasjonsvedtaket 

Domstolene kan ikke prøve den konkrete subsumsjonen under «særlige tilfeller», og heller 

ikke «kan»-vurderingen. Dette tilligger forvaltningens frie skjønn. 

 

I vedtaket er det dessuten vist til at Hav Line er gitt en midlertidig dispensasjon for å kunne 

innrette seg etter kravet om innenlands sortering i forskriften.  

 

De forhold Hav Line har anført som grunn for dispensasjon er vurdert, herunder om det 

foreligger berettiget innrettelse, at Hav Line overoppfyller matlovens formål og 

miljøhensyn, jf Grunnloven § 112. 

 

Det foreligger ikke feil i faktum. Saken var godt opplyste da vedtaket ble truffet. Det Hav 

Line angriper er skjønnsutøvelsen. Det bestrides at Nesvik var inhabil. Det er heller ikke 

tatt utenforliggende hensyn. 

 

Dispensasjonsvedtaket er ikke grovt urimelig. Kvalitetsforskriftens § 17 forfølger et 

legitimt formål. Vilkåret «særlige tilfeller» tolkes strengt. Opprettholdelse av norsk laks 

omdømme er viktig, og dersom produksjonsfisk eksporteres utsortert kan det skade 

omdømmet. Tilsynsmyndigheten har heller ikke mulighet til å kontrollere at fisk med sår 

og feil ikke sendes ut til skade for kvalitet og omdømme. 

 

Hav Lines virksomhet har hele tiden vært i strid med kvalitetsforskriften § 17, og de har 

ikke hatt noen berettiget forventning om å få drive i strid med § 17. Hav Lines anførsler 

om hensynet til miljøeffekt og dyrevelferd er lagt til grunn i vedtaket, men ikke funnet 

tungtveiende nok til å gjøre unntak. 

 

3.2.13 Krav om dom for erstatningsplikt 

Vilkåret for at staten kan bli erstatningsansvarlig er at handlingen har vært culpøs. I tillegg 

må Hav Line sannsynliggjøre at selskapet er påført et økonomisk tap og at det er 

årsakssammenheng. 

 

Hav Line har ikke sannsynliggjort noe økonomisk tap. Hav Line har drevet under 

dispensasjon så langt. Et eventuelt fremtidig tap vil ligge hos datterselskapene. 

 

Det bestrides at staten det foreligger mangelfull eller misvisende veiledning og det 

foreligger derfor ikke noe ansvarsgrunnlag. 
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3.3 Staten har i sak 19-058944TVI-BERG/1 i hovedsak anført: 

 

Hav Line har ikke et aktuelt behov for å få egen dom for at forskriftsendringen er ugyldig.  

 

Alle Hav Lines anførsler blir prøvd gjennom prøvingen av Resolusjonen.  

 

Hav Lines påstand må derfor avvises, men retten kan velge frifinnelsesformen hvis retten 

finner grunn til det, jf tvisteloven § 9-6 tredje ledd siste punktum. 

 

4. RETTENS VURDERING I SAK 19-058944TVI-BERG 

 

4.1 Tvistespørsmål og konklusjon 

 

Tvistespørsmålet i saken er om Resolusjonen er gyldig. Det forutsetter at vedtaket har 

hjemmel og at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil som har betydning for vedtakets 

innhold. 

 

Retten er kommet til at Resolusjonen er ugyldig fordi vedtaket er grovt urimelig. Før retten 

gjennomgår den konkrete urimelighetsvurderingen finner retten det hensiktsmessig å 

behandle flere av Hav Lines andre anførsler fordi elementer av disse også har relevans for 

urimelighetsvurderingen.  

 

Resolusjonen bygger på kvalitetsforskriften § 17 slik den lød etter endringen. Hav Line har 

fremmet en flere anførsler som gjelder gyldigheten av forskriftendringen. Retten drøfter 

disse forholdene under pkt 4.2 til 4.4. Retten vil deretter behandle Hav Line sine 

innsigelser mot gyldigheten av Resolusjonen. Disse forholdene behandles under pkt. 4.5 til 

4.8.   

 

4.2 Rettslig utgangspunkt ved tolking av lov- og forskriftsbestemmelser 

 

Retten velger å behandle legalitetsprinsippets betydning for tolking av lov og forskrift 

samlet under dette punkt.  Ved drøftelser nedenfor vil retten derfor henvise til dette punkt.  

 

Ved revisjonen av Grunnloven i 2014 ble legalitetsprinsippet tilføyd i § 113. Selv om 

ordlyden angir «den enkelte» er det ikke tvil om at bestemmelsen både verner fysiske og 

juridiske personer, jf. bl.a. Rt. 1995 s 530 og HR-2018-1907-A.  

 

Høyesterett har behandlet flere saker de senere årene hvor legalitetsprinsippet er vurdert på 

ulike rettsområder.  Høyesterett behandlet i sak HR-1995-34-A (Rt. 1995 s. 530) en sak 

som gjaldt om et vedtak truffet av Fiskeoppdretternes Salgslag AS om en tilleggsavgift ved 

førstehåndsomsetning av fersk laks for å opprettholde balansen mellom tilbud og 

etterspørsel i markedet hadde hjemmel i råfiskloven § 2. Høyesterett uttalte her 
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Et sentralt spørsmål under prosedyren har vært om det må kreves en "klar og uomtvistelig" 

hjemmel i lov for avgiftsvedtakene, slik kravet ble formulert blant annet i avgjørelsen inntatt 

i Rt-1954-96. Etter min mening kan en ikke ut fra rettspraksis vedrørende råfiskloven trekke 

den konklusjon at det på dette området generelt gjelder et krav om "klar og uomtvistelig" 

lovhjemmel. Det er vesentlige ulikheter mellom vår sak og de saker der en kan finne 

hjemmelskravet formulert slik. Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til 

lovhjemmel må nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av 

inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Også 

andre rettskildefaktorer enn loven selv må etter omstendighetene trekkes inn. En slik mer 

sammensatt vurdering må etter min mening legges til grunn ved avgjørelsen av de 

hjemmelsspørsmål som oppstår i denne saken 

 

Denne uttalelsen er fulgt opp av Høyesterett gjennom flere avgjørelser, bl.a. HR-2014-

1105, og HR-2016-1833-A og HR-2018-1907-A. Spørsmålet i sistnevnte sak var om 

Forsvaret hadde kompetanse til å forby ansatte adkomst til et oppdrettsanlegg, eller til å 

utvide dette med hjemmel i sikkerhetsloven § 18a.  Oppdrettsanlegget lå innenfor det 

militære forbudsområdet.   Høyesterett uttalte i avsnitt 51 følgende  

 

Om tolkningsnormen etter Grunnloven § 113 uttaler førstvoterende i Rt-2014-1281 avsnitt 

48 at lovens ordlyd må stå sentralt. Hun fremhever videre at «tolkningstvil må løses ut fra 

hva som er best i samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer og som sikrer 

tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne». De kvalitative krav til lovhjemmelen 

innebærer at loven må være tilgjengelig og så presis som forholdene tillater, se HR-2016-

2017-A avsnitt 58 med videre henvisning til Rt-2014-1105 

 

Retten tar etter dette utgangpunkt i at dersom ordlyden er klar og ikke gir grunnlag for 

tolkningstvil, er det ikke grunnlag for å fravike ordlyden på grunnlag av andre 

rettskildefaktorer. Dersom det foreligger tolkingstvil må denne løses som angitt i normen 

gitt i ovennevnte dom.  

 

Formuleringen «tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne» er etter rettens 

vurdering det sentrale vurderingstemaet i denne normen. Hva som er tilstrekkelig vil måtte 

avhenge av en konkret vurdering, som kan bero på hvilket området saken gjelder, arten av 

inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes, jf. HR-

1995-34-A.  

 

4.3 Har forskriftsendringen hjemmel i matloven?  

 

Resolusjonen behandler spørsmålet om forskriftsendringen er i strid med hjemmelen i 

matloven §§ 1 og 12 under overskriften «5.2.5 Forholdet til hjemmelsloven». Det 

presiseres innledningsvis i vedtaket at kvalitetsforskriften er hjemlet i flere bestemmelser i 

matloven, herunder § 12, som gir Kongen hjemmel til i forskrift å regulere flere forhold for 

å gjennomføre lovens formål, angitt i lovens § 1. Det er videre vist til at hensynet til 

kvalitet og forbrukerhensyn innebærer at fisken som skal omsettes på markedet skal være 

av høy kvalitet, og at forbrukerne skal kunne velge produkter utfra egne behov. Det er 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1954-96
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1814-05-17/%C2%A7113
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2014-1281/a48
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2014-1281/a48
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/hr-2016-2017-a/a58
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/hr-2016-2017-a/a58
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2014-1105
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videre vist til or.prp.nr 100 (2002-2003) s 57 om «markedsadgang i utlandet» hvor det i 

proposisjonens s 134 er gitt uttalelser om dette. Resolusjonen drøfter videre at 

kvalitetsforskriftens formål og at bestemmelser i forskrifter og forholdet til deres 

hjemmelsgrunnlag må vurderes på generelt grunnlag. 

 

Kvalitetsforskriften angir at den er hjemlet i matlovens §§ 7, 9, 10, 12, 13, 15, 23 og 30. 

De nevnte bestemmelsene inneholder hjemmel for Kongen til å fastsette forskrifter for å 

oppfylle de ulike bestemmelsene. Etter FOR-2003-12-19-1790 er kompetansen til å 

fastsette forskrifter etter bl.a. matloven §§ 9 og 12 gitt til NFD.  

 

Matloven § 1 har følgende formål: 

 

Formålet med loven er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, 

kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig 

produksjon. 

Loven skal videre fremme god plante- og dyrehelse. 

Loven skal også ivareta hensynet til aktørene langs hele produksjonskjeden, herunder 

markedsadgang i utlandet. 

 

Matloven § 9 regulerer produktgodkjenning, innhold, sammensetning og kvalitet.  Det 

fremgår av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr 100 (2002-2003) hva bestemmelsen 

er ment å inneholde. Det fremgår på s 142 i tilknytning til bestemmelsens bokstav b) at det 

var meningen å hjemle kvalitetskrav som tidligere var stilt med hjemmel i bl.a. 

fiskekvalitetsloven i bestemmelsen.  

 

§ 12 regulerer forbud mot fangst, høsting, omsetning m.v. Det fremgår av bestemmelsen at 

det i forskrift etter bestemmelsens bokstav b kan fastsettes forbud eller begrensning av 

omsetning og bruk av varer som er omfattet av loven. Etter bokstav c kan det i forskrift 

fastsettes krav til eller forbud mot import og eksport mv. Felles for begge hjemlene er at de 

kan benyttes for å for å gjennomføre lovens formål eller for å ivareta Norges internasjonale 

forpliktelser 

 

I de samme forarbeidene er hjemmelen i bokstav c bl.a. omtalt som følger: 

 

Hvilke import/eksportregler som kan gis, begrenses av at de må fremme lovens formål. For 

eksempel vil hjemmelen omfatte alle varer eller organismer som kan ha betydning for plante- 

og dyrehelse, herunder produkter, gjenstander og organismer som kan føre med seg smitte. 

Import/eksportbestemmelser kan også være relevant for å ivareta internasjonal markedsadgang 

for norske produkter, for eksempel eksport av fisk. 

 

I sistnevnte avsnitt fremgår det at eksportbestemmelser kan være relevante for å ivareta 

internasjonal markedsadgang for norske produkter, for eksempel eksport av fisk. 

Forarbeidene omtaler etter det retten kan se ikke produksjonsfisk og regulering av dette, 



 - 22 - 19-058944TVI-BERG/1 

men fullmaktsbestemmelsen er vid og endringen av kvalitetsforskriften må etter rettens 

vurdering ligge innenfor formålet.  

 

Hav Line har anført at statens har vist til § 12s ulike alternativer i behandlingen av saken, 

og at dette har betydning for hjemmelsspørsmålet. Retten er ikke enig i det. Det fremgår 

klart av ordlyden i § 12 den at inneholder lovhjemmel til å fastsette forskrifter for å 

gjennomføre lovens formål mot flere forhold. Etter bokstav b) kan det gis forskrifter for 

bl.a. begrensning og bruk av varer omfattet av loven, men denne hjemmelen synes etter 

forarbeidene å rette seg mot andre forhold enn fiskekvalitetsforskriften. Etter bokstav c) 

kan settes krav til eller forbud mot import og eksport mv. Det fremgår videre av 

forarbeidene vist til ovenfor at også matlovens § 9 sin forskriftshjemmel kan hjemle 

fiskekvalitetsforskriften.  

 

Retten er etter dette kommet frem til at forskriftsendringen har hjemmel i matloven § 12. 

 

4.4 Utgjorde forskriftendringen i realiteten et enkeltvedtak overfor Hav Line?  

 

Dette spørsmålet ikke behandlet i Resolusjonen. Hav Line har anført at forskriftsendringen 

i realiteten utgjør et enkeltvedtak overfor Hav Line og at Resolusjonen derfor bygger på 

feil rettsanvendelse for så vidt gjelder rettsanvendelsen etter forskriftsendringen. 

 

4.4.1 Det rettslige utgangspunktet 

Forvaltningsloven inneholder definisjoner av hva som utgjør en forskrift. Det fremgår av 

forvaltningslovens § 2 bokstav c  

  

Forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt 

krets av personer;  

 

Et enkeltvedtak er i samme bestemmelse bokstav b definert som 

 

Enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. 

 

Om et vedtak er et enkeltvedtak eller en forskrift avgjøres imidlertid ikke av betegnelsen 

alene. Det fremgår av forarbeidene til loven, Innst. O. II (1966-1967) følgende: 

 

Loven gjelder både individuelle og generelle vedtak, dvs. både enkeltvedtak og 

administrative forskrifter. Men reglene er i stor utstrekning forskjellige ved de to typer 

vedtak. Generelt kan det sies at det vil være til fordel for den private at vedtaket blir regnet 

for individuelt, idet det er der borgerne er tillagt flest rettigheter. 

 

Og videre: 

 

Justiskomitéen er videre enig med Forvaltningskomiteen og departementet i at i tvilstilfelle 

bør vedtaket ansees for å være individuelt. I grensetilfellene vil det dessuten kunne være 

nærliggende å bruke reglene for individuelle vedtak analogisk også for generelle vedtak – 
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f.eks. bestemmelsene om partsoffentlighet. I det hele kan det ofte væreønskelig at 

bestemmelsene i lovforslagets kapitel IV, V og VI brukes også ved generelle vedtak hvor og 

så langt de passer. 

  

Arvid Frihagen uttaler i Forvaltningsrett, 3. utgave 1991 på s. 170  

 

At det i grensetilfellene ofte blir noe tilfeldig om et vedtak er formulert som et generelt eller 

individuelt vedtak og at grensedragningen her til dels blir en smakssak, kan tale for at det ikke 

bør praktiseres noe skarpt skille etter hvorvidt det formelt er enkeltvedtak eller forskrift. Særlig 

gjelder det hvor vedtaket retter seg til en mer avgrenset gruppe personer trass i en generell 

formulering. 

 

Sivilombudsmannen gir uttrykk for et tilsvarende syn i årsmeldingen 1991 S 163, hvor det 

i tilknytning til sak om fastsettelse av fiskefredningssone uttales:  

Jeg går etter dette ikke nærmere inn på om vedtaket må anses for å være et enkeltvedtak eller 

en forskrift, da dette spørsmålet i det aktuelle tilfellet synes å være så vidt tvilsomt at det 

ville ha vært mest i samsvar med forvaltningslovens forutsetninger å følge 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forhold til grunneierne. Jeg legger i denne 

sammenheng også en viss vekt på at dette trolig ikke ville ha budt på noen særlige praktiske 

problemer i forhold til disse få grunneierne, og at saken neppe ville bli forsinket ved at disse 

hadde fått uttale seg, såfremt man hadde satt en frist tilsvarende den de aktuelle 

høringsinstansene fikk. 

 

Retten legger etter dette til grunn at det ikke er den generelle formen som forskrift som er 

avgjørende. Vurderingen av om det aktuelle vedtaket er en forskrift eller et enkeltvedtak 

vil bero på realitetene og ikke formalitetene.  Det innebærer at det må vurderes konkret hva 

vedtaket reelt sett innebærer, og hvem som faktisk berøres av dette.  

 

Som hovedregel må det legges avgjørende vekt på hvordan vedtaket er formulert når det 

skal tas stilling til om et vedtak utgjør et enkeltvedtak eller en forskrift. Det må anses som 

et enkeltvedtak hvis de det retter seg mot er individualisert, selv om antallet er stort. 

Dersom vedtaket er gitt en generell form må det anses som en forskrift selv om det faktisk 

bare får anvendelse for noen få.  

 

4.4.2 Den konkrete vurderingen 

For den konkrete vurderingen som her skal foretas, anser rettens det hensiktsmessig å 

redegjøre kort for bakgrunnen for forskriftsendringen før det tas stilling til om 

forskriftsendringen i realiteten bare hadde betydning for ett rettssubjekt, Hav Line.  

 

Som det fremgår ovenfor fattet Mattilsynets Hovedkontor sitt vedtak 5.11.2018.  Ved dette 

vedtaket ble regionkontorets vedtak opphevet, og Hav Line kunne dermed lovlig drive den 

virksomheten selskapet hadde planlagt og fått godkjent båten for.  NFD varslet at det ville 

omgjøre vedtaket i brev 16.11.2018.  
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Samme dag som Hav Line mottok varselet, sendte Hav Line brev til NFD hvor selskapet 

ga sine foreløpige merknader til varselet. I dette brevet tok Hav Line bl.a. opp forholdet 

mellom kvalitetsforskriften § 17 første og annet ledd, og anførte: 

 

Produksjonsfisk som er sortert ut i Norge, kan etter § 17 kun videreforedles av egnede  

virksomheter i Norge. Fisk som er sortert i en annen jurisdiksjon (Danmark), behandles etter 

de videre foredlingsregler som gjelder i slik annen jurisdiksjon (Danmark). Det er ingenting 

ulogisk i det. 

 

Departements forsøk på å de facto innføre et reelt påbud om landing av all norsk 

oppdrettsfisk til norske mottak i Norge, eller innføring av et reelt eksportforbud av norsk 

oppdrettsfisk, er en usedvanlig utvidende tolkning som klart strider med legalitetsprinsippet.   

 

Det ble også gjennomført et møte mellom representanter fra NFD og Hav Line 23.11.2018. 

Hav Line fulgte opp sin argumentasjon i et utfyllende brev 26.11.2018. I dette brevet ble 

det argumentert for at NFD ikke hadde omgjøringsadgang. Det ble videre argumentert for 

at Mattilsynets Hovedkontors lovtolking var korrekt. Mattilsynets Hovedkontors lovtolking 

resulterte i at § 17 første ledd ikke stilte krav om at sorteringen måtte foregå innenlands. 

 

Som retten kommer tilbake til nedenfor under pk.t 4.9.5 nedenfor hadde Mattilsynets 

Hovedkontor på oppdrag fra NFD sendt et forslag til revisjon av kvalitetsforskriften til 

NFD 28.5.2018, hvor bl.a. § 17 var foreslått fjernet i sin helhet. I følge vitneforklaring fra 

Lise Charlotte Rokkones ved Mattilsynets Hovedkontor, kom det ikke noen spesielle 

tilbakemeldinger fra NFD etter at forslaget var sendt, før de mottok en bestilling om en 

endring av kun § 17 første ledd 26.11.2018.  Forslaget har dokumentnummer fra 2017, og 

Rokkones bekreftet at arbeidet med revisjonen av kvalitetsforskriften og ikke-

konformitetsforskriften startet i 2017. 

 

Det fremgår av NFDs bestilling at utkast til høringsnotat og utkast til endringsforskrift, 

som bare omhandlet § 17, skulle sendes NFD innen 30.11.2018, og videre at  

 

Beslutningen kommer som følge av en konkret sak, hvor det ble klart at Mattilsynet og 

departementet har tolket den gjeldende bestemmelsen ulikt. Mens Mattilsynet mener at det 

ikke stilles krav om at oppdrettsfisk må sorteres innenlands etter dagens bestemmelse, 

mener departementet at både kravet til sortering og feilretting må foregå innenlands. 

 

NFD sendte en rettelse av sin bestilling til Mattilsynets 29.11.2018 under henvisning til at 

ordet «innenlands» i andre ledd hadde falt ut i NFDs bestilling. Forslaget til denne 

forskriftendringen ble sendt på høring 31.01.2019. Høringsfristen ble satt til 15.03.2019, 

dvs 6 uker. Det fremgår av høringslisten at Hav Line ikke ble omfattet i høringsrunden. 

  

Som det fremgår ble forskriftsendringen initiert av én konkret sak, nemlig Mattilsynets 

hovedkontors vedtak overfor Hav Line. Det er ikke ført bevis for retten for at denne 

forskriftsendringen berørte noen andre enn Hav Line på dette tidspunkt. Initiativet til 

endringen kom kort tid etter at Mattilsynets Hovedkontorets vedtak i saken forelå, og etter 
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at NFD hadde varslet omgjøring av vedtaket.  Som det fremgår ovenfor mottok NFD 

relativt omfattende argumentasjon fra Hav Line om hvordan Hav Line og Mattilsynets 

Hovedkontor hadde tolket kvalitetsforskriften § 17 første ledd før NFD bestilte en revisjon 

av denne bestemmelsen.  

 

Selv om forskriftsendringen ble initiert av en konkret sak og på vedtakstidspunktet ikke 

berørte andre rettssubjekt enn Hav Line, er retten under tvil kommet til at vedtaket ikke er 

et enkeltvedtak, men en forskrift. Vedtaket er gitt en generell form og betegnet som 

forskrift. Vedtakets innhold gjelder et forhold som er typisk for forskriftsbestemmelser, og 

innebærer i realiteten et generelt påbud om at sorteringen må skje innenlands.  

 

Vedtaket ligger nært opp til et enkeltvedtak, og det er derfor nærliggende å se hen til 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak. Det ville særlig være naturlig å innhente 

uttalelser fra Hav Line. Hav Line ble ikke ble ikke invitert til å avgi uttalelse i 

høringsrunden. Hav Line avga likevel uttalelse til forslaget, og deres syn var derfor kjent 

før vedtaket ble fattet. Retten viser videre til at forskriftsendringen kan ha fått eller får 

betydning for flere enn Hav Line, som etter endringen kan ha avstått fra videre planlegging 

av en tilsvarende båt som Norwegian Gannet. Forskriftsendringen vil dermed ha betydning 

for en ubestemt krets av personer.  

 

4.5 Hvilke begrensninger er rettens prøving av Resolusjon underlagt? 

 

Hav Lines anfører at Resolusjonen er ugyldig av flere ulike grunner. Det er en veletablert 

grunnsetning i norsk rett at domstolene kan prøve et enkeltvedtaks lovmessighet. 

Domstolens kontroll med gyldigheten av et forvaltningsvedtak vil innebære en kontroll av 

om avgjørelsen har tilstrekkelig hjemmel, om den bygger på riktig rettsanvendelse, om den 

bygger på et riktig faktum og om avgjørelsen er blitt fattet i samsvar med de 

saksbehandlingsregler som gjelder. Dette innebærer at domstolen kan prøve om det er feil 

ved rettsanvendelsen, faktum eller saksbehandlingsreglene herunder om det er begått 

myndighetsmisbruk.   

 

Domstolenes prøving av de faktiske forholdene i avgjørelsen skal basere seg på forholdene 

på tidspunktet for avgjørelsen, jf HR-2012-2398-P avsnitt 81 hvor det fremgår: 

 

Oppsummeringsvis viser kildene at det generelle utgangspunktet frem til Rt-2012-667 har 

vært at vedtakstidspunktets faktum har blitt lagt til grunn for domstolenes prøving av 

vedtakets gyldighet, men at det som utgangspunkt er adgang til å fremlegge nye bevis som 

kaster lys over situasjonen på vedtakstidspunktet.  

 

Domstolene skal som hovedregel ikke prøve forvaltningens skjønnsutøvelse, gjerne omtalt 

som forvaltningens frie skjønn. Dette innebærer at domstolene som hovedregel ikke kan 

prøve avgjørelsens hensiktsmessighet, eksempelvis om forvaltningen burde truffet 

avgjørelsen eller ikke, eller om den burde hatt et annet innhold.  

 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-2012-667
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Ved behandlingen av Resolusjonen har retten lagt til grunn at domstolenes kontroll av 

forvaltningens skjønnsutøvelse er begrenset, og at prøvingsintensiteten normalt bør være 

svakere for vedtak som berører økonomiske interesser enn for vedtak som gjelder inngrep 

overfor borgerne.   

 

4.6 Resolusjonen  

 

Resolusjonen er fattet etter at endringen i kvalitetsforskriften § 17 var trådt i kraft. 

Forvaltningsvedtak skal fattes på grunnlag av de rettsregler som gjelder på tidspunktet for 

vedtaket. Retten viser her til LB-1995-1528.  

 

Dette prinsippet er også fulgt i forslaget til ny forvaltningslov, NOU 2019:5.  

 

Resolusjonen er bygget på kvalitetsforskriften § 17 slik den lød etter endringen. Det er i 

samsvar med regelen gjengitt ovenfor.  

 

4.7 Om Hav Line pliktsubjekt etter kvalitetsforskriften § 17 

 

Hav Line har anført at selskapet ikke er pliktsubjekt etter forskriftens § 17. Ordlyden er 

gjengitt ovenfor under pkt. 1.3, og inneholder ikke noen angivelse av et pliktsubjekt. Hav 

Line har rett i at forskriften inneholder flere bestemmelser som omfatter selskapets 

virksomhet som bløgging i § 7 og sløying i § 8. Ordlyden i § 17 nevner ikke noen av disse 

aktivitetene. Ordlyden i § 17 fremstår primært som å regulere sorteringen av oppdrettsfisk, 

som slik Hav Line ser det, regulere neste ledd i produksjonskjeden. 

 

Kvalitetsforskriften regulerer flere forhold. De ulike bestemmelsenes ordlyd må leses i 

sammenheng med forskriftens angivelse av virkeområde angitt i § 2. Det følger av denne 

bestemmelsen: 

 

2. Virkeområde 

Forskriften gjelder fisk og fiskevarer som skal omsettes til humant konsum. 

 

Forskriften omfatter alle ledd i produksjonskjeden, fra og med fangst og oppdrett til og med 

omsetning til forbruker. 

   

At virkeområdet i § 2 omfatter alle ledd i produksjonskjeden støttes etter rettens vurdering 

av alle de ulike forholdene forskriften regulerer. Forskriften regulerer både hvitfisk, 

oppdrettsfisk og skalldyr i tillegg til bestemmelser knyttet til ulike produkter av fisk som 

tørrfisk og klippfisk.  

 

Ordlyden i § 2 angir i første ledd at forskriften gjelder både fisk og fiskeprodukter som skal 

omsettes til mennesker, mens den i annet ledd angir at forskriften gjelder for alle ledd i 

produksjonskjeden. Det fremgår med andre ord av ordlyden at alle virksomheter involvert i 

produksjonskjeden omfattes. Dette gjelder både brønnbåter, bløggebåter/slaktebåter og 



 - 27 - 19-058944TVI-BERG/1 

båter som Norwegian Gannet. Dette innebærer etter rettens vurdering at Hav Line er 

pliktsubjekt etter forskriftens § 17.  

 

4.8 Saksbehandlingen  

 

Hav Lines anførsel om myndighetsmisbruk m.v. drøftes avslutningsvis. Hav Line har også 

anført at det foreligger feil i faktum for så vidt gjelder avslaget på dispensasjonssøknaden 

og at Nesvik var inhabil, og at dette også berører Resolusjonen siden den ble forberedte 

under hans ledelse. Det samme gjelder forskriftsendringen. 

 

4.8.1 Om feil i faktum 

De feil i faktum Hav Line har vist til gjelder flere forhold; (i) at Resolusjonen ikke 

behandlet det faktum at produksjonsfisk de facto føres ut av landet gjennom Sverige når 

fisken fraktes med vogntog fra Nord Norge til Oslo, (ii) at det ikke er vurdert hvilke 

muligheter Hav Line har hatt til å innrette seg under drøftelsen av forholdet til Grunnloven 

§ 97 og EMK P1-1, (iii) at Norwegian Gannet og Laksekongen ikke er samme båt, noe 

som har betydning for vurderingen av innrettelsesspørsmålet samt (iv) grunnlaget for Hav 

Lines forventninger herunder at det er samme eierinteresser som har hatt kontakt med 

Mattilsynet gjennom den samlede tidsperioden.  

 

Staten har anført at Hav Lines anførsler ikke gjelder feil i faktum, men forvaltningens 

vurdering av hvilke momenter som taler for eller mot at dispensasjon skal gis, og den 

vekten disse momentene er gitt. Dette er forhold som er undergitt forvaltningens frie 

skjønn og dermed ligger utenfor rettens prøvingskompetanse. Det er dessuten anført at 

saken er godt opplyst og at det ikke foreligger feil i faktum.  

 

Retten er enig med Hav Line i at Resolusjonen ikke gir en dekkende beskrivelse av 

kontakten mellom Mattilsynet og Hav Line i perioden fra 2008 og fremover. Etter 

bevisførselen legger retten til grunn at denne kontakten har vært knyttet til én slaktebåt, 

som delvis er benevnt som Laksekongen og senere som Norwegian Gannet. Slaktebåten 

ble presentert med noe ulike løsninger hvor den første og siste versjon fremstår å være 

samme båt, mens den andre versjonen var en større utgave av samme båt.   

 

Retten er videre enig med Hav Line at det i realiteten er samme selskap som gjennom hele 

perioden har presentert planene for slaktebåt. Retten viser her til gjennomgangen nedenfor 

under pkt. 4.9.3.  Grunnlaget for Resolusjonens vurdering av innrettelsesspørsmålet er 

dermed noe mangelfull. Spørsmålet er hvilken betydning dette får for gyldigheten av 

Resolusjonens avgjørelser av Hav Lines søknad om dispensasjon etter kvalitetsforskriften   

§ 39.  

 

Kvalitetsforskriften § 39 gir Mattilsynet hjemmel til å dispensere fra bestemmelser i 

forskriften. Bestemmelsen er en «kan»-bestemmelse og oppstiller to vilkår; (i) at det 

foreligger «særlige tilfeller» og (2) at en dispensasjon ikke strider mot Norges 
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internasjonale forpliktelser. Dersom vilkårene er oppfylt er det med andre ord opp til 

forvaltningens frie skjønn om dispensasjon skal gis.   

 

Resolusjonen la til grunn at Mattilsynet har ført en streng praksis og at kravet til «særlig 

grunn» ikke var oppfylt. Vurderingen av innrettelseshensynet inngikk i Resolusjonens 

vurdering av dette vilkåret.  

 

Resolusjonens vurdering av vilkåret «særlig grunn» inneholder flere forhold som vektes 

mot hverandre. Utvalget av momenter og vektingen av disse er kjernen i forvaltningens frie 

skjønn hvor domstolens prøvingsrett er begrenset. Det samme gjelder om forvaltningen vil 

benytte den kompetansen forskriften gir adgang til gjennom bruken av «kan». At 

forvaltningen benytter seg av hjemmelen dersom vilkårene er oppfylt, tilligger dermed 

forvaltningens frie skjønn, og faller utenfor domstolenes prøvingsrett.  

 

Det følger av forvaltningsloven § 41 at et enkeltvedtak kan være gyldig selv om det 

foreligger saksbehandlingsfeil dersom det er grunn til å tro at feilen ikke har hatt betydning 

for vedtakets innhold. Deler av det faktiske grunnlaget Resolusjonen bygger under 

behandlingen av dispensasjonsvedtaket på er mangelfullt beskrevet. Slik vedtaket er 

begrunnet har denne feilen etter rettens vurdering ikke fått slik betydning for vedtakets 

innhold til at det kan lede til ugyldighet. Resolusjonens avgjørelse på dette punkt er gyldig.  

 

4.8.2 Om habilitet 

Hav Line har også anført at daværende fiskeriminister Tom Harald Nesvik var inhabil, og 

at denne saksbehandlingsfeilen medfører at Resolusjonen er ugyldig. Hav Line har anført 

de samme forholdene overfor forskriftsendringen, som derved medfører at denne er 

ugyldig. Retten velger å vurdere habilitetsinnsigelsen samlet. 

4.8.2.1 Resolusjonen 

De forhold Hav Line særlig har vist til er at Nesvik kom fra og returnerte til selskapet 

Sølvtrans AS, som er et stort brønnbåtrederi og en konkurrent til Hav Line. Det er videre 

vist til relasjonen mellom Nesvik og Robert Eriksson, som er leder for Sjømatbedriftene, 

en næringsorganisasjon som representerer alle ledd innen sjømatnæringen.  Disse 

forholdene, sammen med saksbehandlingen av Resolusjonen og forskriftendringen, 

medfører at det foreligger «særlige forhold» etter forvaltningslovens § 6 annet ledd.  

Forvaltningsloven § 6 første ledd regulere hvilke posisjoner som kan medføre at en 

offentlig tjenestemann er inhabil.  I bestemmelsens annet ledd fremgår 

Likeså er han ugild når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke hans 

upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, 

tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har en personlig tilknytning til. Det skal 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelsen er reist av en part.  

Det fremgår av samme lovs § 10 at habilitetsbestemmelsene ikke gjelder for statsråder i 

egenskap av regjeringsmedlem. Justisdepartementets lovavdeling har i sak JDLOV-1997-
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11160 uttalt at det likevel gjelder ulovfestete prinsipper også for statsråder i denne 

sammenhengen, men at disse ikke rekker lenger enn forvaltningslovens habilitetsregler. 

Ved habilitetsvurderingen tar retten utgangspunkt i at embetsverket i NFD forberedte 

Resolusjonen mens Nesvik var leder, og at Røe Isaksen foredro saken i statsråd og deltok 

ved avstemningen som settestatsråd. 

Justisdepartementets lovavdeling avga uttalelse om Nesviks habilitet i saker omfattet av 

Nesviks ansvarsområdet i NFD 31.08.2018, JDLOV-2018-4416. Av denne fremgår at 

betydningen av Nesviks tidligere stilling i Sølvtrans AS er vurdert. Lovavdelingen uttaler 

her at det skal mye til for at en politiker blir inhabil i saker av generell karakter, slik som 

forslag til lover og fastsetting av forskrifter eller alminnelige retningslinjer. Det uttales 

vider at dersom det er aktuelt å treffe avgjørelser som krever særlig stor grad av skjønn 

eller som er av særlig stor betydning for partene, skal det mindre til for at en relasjon er 

egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet ved behandlingen av saken.  

Resolusjonen behandler Nesviks habilitet, og det fremgår av denne at NFD kom til at 

Nesvik var habil. Nesvik har forklart i retten at han ikke har eller har hatt eierinteresser i 

Sølvtrans AS. Nesvik har heller ikke har noen personlig tilknytning til dette selskapet. 

Arbeidsforholdet til Sølvtrans AS er etter rettens vurdering ikke tilstrekkelig til å begrunne 

inhabilitet selv om Sølvtrans AS er en direkte konkurrent til Hav Line.  

Resolusjonen behandler ikke relasjonen mellom Nesvik og Eriksson i sin habilitets 

vurdering. Dette forholdet er heller ikke behandlet av Lovavdelingen, men retten kan ikke 

se at dette forholdet isolert sett eller sett i sammenheng med øvrige forhold tilsier at Nesvik 

var inhabil. Retten viser for øvrig til at Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.   

4.8.2.2 Forskriftsendringen 

Nesvik var statsråd i NFD da forskriftsendringen ble initiert, behandlet og vedtatt. 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kapittel II er primært utformet for å sikre 

habilitet ved behandlingen av enkeltsaker. Selv om det sjelden vil være aktuelt å statuere 

inhabilitet ved fastsettelse av generelle regler, må det foretas en konkret vurdering i 

samsvar med Lovavdelingens uttalelse, jf. ovenfor. 

 

De forhold som kan ha betydning for habilitetsvurderingen av forskriftsendringen er 

forholdene knyttet til saksbehandlingen av denne. Robert Eriksson forklarte for retten at 

han deltok på Aqua Nord-messen i Trondheim omkring 20-23.8.2018. Under denne 

messen hadde han et møte med noen av foreningens medlemmer, som hadde uttrykt 

bekymring til forslaget til endring av reguleringen av produksjonsfisk som kunne få 

betydning for arbeidsplasser i Norge. Eriksson forklarte at han kort tid etter hadde hatt et 

møte med Nesvik, som nylig hadde tiltrådt. Eriksson uttalte seg til media etter møtet, og 

det fremgår av artikkel på ilaks.no 27.08.2018 at Eriksson da uttalte:  

 

Jeg oppfatter at landets nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik har vært tydelig på at han 

ønsker økt lønnsomhet, og at det skat legges til rette for at det skal være lys i 

husene langs hete kysten. Derfor har jeg en klar forventning på at han setter ned foten for 

dette forslaget, slik at det aldri ser dagens lys. 
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Det fremgår av artikkelen at forslaget det refereres til er Mattilsynets hovedkontors forslag 

om å endre kvalitetsforskriften, som ble sendt NFD 28.05.2018.   

 

Nesvik uttalte seg til ilaks.no dagen etter via sin kommunikasjonsrådgiver. Her fremgår det  

Jeg registrerer at Robert Eriksson i Sjømatbedriftene er bekymret for at vi skal åpne for å 

sende produksjonsfisk ut av landet, og med det hekte kroken på døra for mange 

virksomheter. Fra min side - etter vel to uker som fiskeriminister - har jeg gjort det veldig 

klart at det å sikre norske arbeidsplasser og høy kvalitet på fisken som omsettes er en topp 

prioritet, sier Nesvik tit iLaks.  

 

Etter rettens vurdering må det legges mindre vekt på uttalelser i media enn i andre 

publikasjoner. Media vil ofte ha en vinkling de selv har valgt, og uttalelser gjengitt i media 

kan være farget nettopp av dette.   Basert på forklaringene til tidligere statsråder er det ikke 

noe spesielt i seg selv at representanter for næringsorganisasjoner har møter med en 

politikere, ei heller statsråder.   

 

Det som likevel kan få betydning for habilitetsvurderingen er en statsråds engasjement i en 

konkret sak når dette engasjementet sees i sammenheng med senere hendelser. I dette 

tilfellet varslet NFD Hav Line at det ville omgjøre Mattilsynets hovedkontor sitt vedtak av 

eget tiltak kort tid etter at vedtaket var truffet. I perioden mellom varselet om omgjøring 

16.11.2018 og omgjøringsvedtaket 3.12.2018 bestilte NFD en endring av 

kvalitetsforskriften § 17 hos Mattilsynets hovedkontor. Retten viser her til drøftelsen under 

pkt 4.4.2 ovenfor.  

 

Forslaget til revisjon av bl.a. kvalitetsforskriften var til behandling i NFD da Nesvik 

tiltrådte. At en politiker, herunder en statsråd, engasjerer seg i konkrete saker som tilligger 

statsrådens arbeidsoppgaver er helt naturlig. Det samme gjelder vektlegging av andre 

hensyn, som for eksempel arbeidsplasser, ved utformingen av forskrifter.   

 

Slik retten vurderer bevisførselen er det ikke sannsynliggjort at Nesviks uttalelser og 

engasjement mht kvalitetsforskriften var så sterkt knyttet til Sølvtrans AS eller 

Sjømatbedriftene sine interesser at arbeidet med og vedtakelsen av forskriftsendringen ga 

en særlig fordel, tap eller ulempe for noen Nesvik hadde en nær personlig tilknytning til 

som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, jf forvaltningsloven § 6 annet ledd.  

Nesviks engasjement, herunder politisk og relasjonen til Eriksson, medfører etter rettens 

vurdering ikke at Nesvik var inhabil da forskriftsendringen ble initiert og vedtatt. 

Saksbehandlingen forut for vedtakelsen av forskriftendringen kan imidlertid være relevant 

ved vurderingen av om kravet til god forvaltningsskikk ble ivaretatt. Dette er et moment 

som kan inngå i urimelighetsvurderingen, jf. nedenfor.         
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4.9 Vedtaket er grovt urimelig  

 

4.9.1 Det rettslige utgangspunktet 

Læren om myndighetsmisbruk er utviklet gjennom rettspraksis som et sett av ulovfestede 

begrensninger for forvaltningens skjønnsutøvelse. Uttrykket er gjerne brukt som en 

fellesbetegnelse på den kontroll domstolene foretar av forvaltingens avgjørelse med hensyn 

til om denne er preget av utenforliggende hensyn, vilkårlighet, usaklig forskjellsbehandling 

eller har medført et grovt urimelig resultat.  Reglene om myndighetsmisbruk gjelder 

dermed dels for prosessen og dels innholdet i avgjørelsen.   

Domstolene har generelt vært tilbakeholdne med å anse et forvaltningsvedtak som ugyldig 

på grunnlag av resultatet var grovt urimelig overfor den private part. I Mortvedt-dommen, 

Rt-1951-19 kom Høyesterett til at nektelse av å utstede nye drosjebevillinger pga passivt 

medlemskap i NS var ugyldig. Høyesterett uttalte på s.24 og 25 følgende: 

Slik som de konkrete forhold her lå an, kunne det ikke være grunn til å avslå søknadene om 

nye bevillinger. Det står for meg som et åpenbart støtende resultat at de fire eldre 

drosjeeiere skulle være utelukket fra sitt gamle yrke på grunn av passivt medlemskap i N. 

S. når de hadde betalt sine bøter og endog fått sine rettigheter igjen. Tross den adgang som 

domstolene etter vår rett har til å kontrollere forvaltningsorganenes utøvelse av «det frie 

skjønn» er begrenset – jfr. Castberg: Innledning til forvaltningsretten 134 flg. –, er dette 

resultat etter min mening så urimelig og så stridende mot alminnelig samfunnsoppfatning at 

Samferdselsdepartementets avgjørelse av 21. oktober 1950 må ansees rettsstridig og derfor 

erklæres ugyldig. Jeg finner at dette ikke står i strid med høyesterettsdom i Rt-1950-501 – 

som har vært påberopt fra Statens side – idet saksforholdet der på vesentlige punkter var 

forskjellig fra det som nå foreligger til avgjørelse. 

I HR -2011-205-A gjaldt saken gyldigheten av en fylkeskommunes vedtak om tilbakekall 

av drosjeløyver og karantenetid for tildeling av nytt løyve. En drosjesjåfør ble ansatt som 

daglig leder i en drosjesentral og fikk sitt løyve tilbakekalt fordi han ikke lenger hadde 

drosjevirksomheten som sitt hovederverv, jf. yrkestransportforskriften § 45. Høyesterett 

kom til at det ikke heftet mangler ved vedtaket som kunne føre til ugyldighet. Det var 

anført at vedtaket var sterkt urimelig og derfor måtte kjennes ugyldig etter læren om 

myndighetsmisbruk. Om dette uttalte Høyesterett i avsnittene 73 og 74: 

 

Jeg kan ikke se at vedtaket overfor Johansen er sterkt urimelig. Det er åpenbart at det 

rammer ham hardt og vil få økonomiske konsekvenser for ham. På den annen side fikk han 

alt i 2000 et varsel om at han kunne miste løyvene sine, hvis han hadde annet hovederverv. 

Dessuten innebærer ikke vedtaket et yrkesforbud. Han kan fortsatt kjøre drosje som 

leiesjåfør. Etter det opplyste er det relativt lett å skaffe seg sjåførjobb i Rogaland. Han 

beholder ansienniteten sin, slik at han vil stille meget sterkt hvis han søker om nytt løyve 

etter utløpet av karantenetiden. Det er også opplyst at det jevnlig er løyver tilgjengelige i 

hans løyvedistrikt. 

 

Johansen har over en årrekke hatt annet hovederverv enn drosjeløyvene i strid med reglene. 

Samme betraktninger som ble lagt til grunn i Rt-2002-209 på side 227 gjør seg etter mitt 

syn gjeldende. 
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Retten legger til grunn at terskelen for å kjenne et vedtak ugyldig fordi det er grovt 

urimelig er høy. I dommen om drosjeløyve gjengitt ovenfor ble vurderingen av om 

vedtaket skal kunne underkjennes som følge av grov urimelighet bygget på en 

helhetsvurdering hvor flere, konkrete forhold inngikk.  

Retten tar derfor utgangspunkt i at urimelighetsvurdering må bero på en konkret 

helhetsvurdering hvor det bla er relevant å se hen til hvilke forventinger som forelå før 

vedtaket og hva disse var bygget på, hvilke forhold som senere har inntrådt og dernest 

hvilke konsekvenser vedtaket vil få.  

4.9.2 Oversikt over drøftelsen. 

Retten vil foreta urimelighetsvurdering i hovedsak basert på tre hovedtema. Det første 

hovedtemaet gjelder grunnlaget for de forventinger Hav Line hadde til at Norwegian 

Gannets planlagte drift ville bli godkjent både fra fagorganet og fra den politiske ledelsen i 

NFD.  Det andre hovedtemaet gjelder situasjonen etter at Mattilsynets hovedkontors vedtak 

var fattet og meddelt Hav Line, og omfatter en drøftelse av om forskriftsendringen var en 

presisering eller materiell endring av kvalitetsforskriften § 17. Ved denne vurderingen vil 

retten også se hen til hvordan god forvaltningsskikk ble ivaretatt ved saksbehandlingen. 

Det siste temaet gjelder konsekvensene av resolusjonen for Hav Line.     

4.9.3 Hav Lines forventinger - Mattilsynet 

Retten vil i det følgende redegjøre for rettens bevisvurdering, og som legges til grunn for 

de øvrige drøftelsene nedenfor. Retten har valgt å gi en grundig redegjørelse for omfanget 

av og innholdet i denne kontakten.  

 

Kjell Haugland, en av aksjonærene i Haugland Gruppen AS, har drevet havfiske siden han 

var i skolealder og er utdannet fiskeskipper. Han har drevet med oppdrett av fisk siden 

1979. Haugland forklarte at han begynte å tenke ut det som er blitt Hav Line-metoden for 

flere år seiden basert på utviklingen i oppdrettsnæringen; at merdene ble større, aktiviteten 

involvert i å få fisken på land hvor de ulike elementene i denne prosessen medførte 

avganger/svinn av fisk, og størrelsen på de ulike brønnbåtene. Haugland begynte derfor å 

tenke på utvikling av et mobilt slakteri. Han testet ut hypotesene sine julehelgen 2007 hvor 

han fikk låne en båt hvor fisken raskt ble kjølt ned. Kvaliteten på denne fisken ble teste ved 

Landbrukshøyskolen, som den da het, på Ås med gode resultater. Planene ble diskutert 

med Bård Sekkingstad, som bl.a. driver med kjøp og salg av oppdrettsfisk, og arbeidet med 

å planlegge en slik båt ble startet. Båten fikk arbeidsnavnet Laksekongen, men det er denne 

båten som var utgangspunktet for Norwegian Gannet. Ideen var å hente fisk ved 

merdkanten, bedøve, sløye og transportere fisken til Danmark. 

 

Haugland forklarte videre at selskapet hadde behov for bistand i prosessen, og engasjerte 

Essentia AS. Essentia AS v/Kari-Anne Lenvik bisto i denne prosessen. Lenvik er utdannet 

fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. Lenvik sendte en epost til Mattilsynet 18.6.2008 

hvor det fremgikk hun ba om avklaringer av det regelverket regulerte bruk av slaktebåt 

som skal hente fisk på oppdrettsanlegget, slakte den, lagre den på rsw-tanker og levere 
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fisken direkte til mottaksstasjoner i Europa. Det ble presisert at båten ikke ville gå innom 

norsk mottaksanlegg i forkant. Flere problemstillinger var ønsket avklart, herunder om 

godkjenning av slaktebåt ville følge samme krav til godkjenning som fabrikkfartøy, eller 

kravene til landbaserte slakterier.  Det ble i tillegg stilt flere, konkrete spørsmål av 

betydning for godkjenning av båten til den bruken som var beskrevet.  

 

Lenvik snakket også med Mattilsynet og sendte deretter en epost til Haugland t 20.6.2008, 

hvor det bl.a. fremgår følgende: 

 

I tillegg til de konkrete spørsmålene sa er jeg blitt orientert om at det er en prosess på gang 

for å vurdere om kvalitetskravene til laks ikke lenger skal være en del av regelverket, men 

kun bli krav som bransjen selv handterer; eks. som bransjekrav. Flere av de jeg har snakket 

med i Mattilsynet er av den oppfatningen at det ikke bør være et forskriftskrav som de skal 

følge opp, da det ikke omfatter de generelle kravene til hygiene og mattrygghet. Det er 

nedsatt en arbeidsgruppe med Fiskeridepartementet, FHL, Eksportutvalget for fisk m.fl. som 

skal jobbe videre med denne saken. Dette vil være en prosess som vil ta lang tid, og det er 

svært liten sannsynlighet for at noe skal være konkludert før dere har fatt bygget batene. 

 

Mattilsynet v/Anne Kjersti Austgulen besvarte henvendelsen fra Essentia 10.07.2008. 

Eposten gir en oversikt over regelverket for to ulike løsninger. Det fremgår bla  

 

Hvilke aktiviteter som skal finne sted om bord på slaktebaten, vil avgjøre hvilke 

bestemmelser om hygiene og kvalitet som vil gjelde. Dersom baten skal ta opp fisk fra 

oppdrettsanlegg, bedøve, bløgge, sløye, filetere og feilrette, skal den godkjennes av 

Mattilsynet og oppfylle en rekke virksomhetskrav til hygiene samt egenkontroll (EK) basert 

på HACCP. Krav i kvalitetsforskriften om oppdrettet fisk vil også gjelde 

(Kvalitetsforskriften § 1-3, § 1-11 , kap. 6 og kap. 9.  

 

I avsnittet nedenfor fremkommer: 

 

Særlige vilkår for oppdrettet fisk: Kvalitetsforskriften kap 9. (Det ligger ikke an til vesentlige 

endringer som følge av det kommende hygieneregelverket). 

  

Det andre alternativet som skisseres er å vurdere den planlagte båten som 

primærprodusent. Det fremgår: 

 

Dersom slaktebaten skal hente fisk på oppdrettsanlegg, bedøve, bløgge, sløye, lagre i RSW 

og levere den direkte til mottaksstasjoner i Europa vil vi vurdere om den etter det nye 

hygieneregelverket kan komme inn under begrepet primærproduksjon og tilknyttede 

arbeidsoperasjoner. Slant annet fiske og oppdrett kommer inn under primærproduksjon og 

tilknyttede arbeidsoperasjoner omfatter bløgging, sløying, hodekapping, fjerning av finner, 

nedkjøling og innpakking dersom de finner sted om bord på et fiskefartøy. (H2 kap. Ill, 

avsnitt VIII, pkt. 4.) Primærproduksjon og tilknyttede aktiviteter skal oppfylle vedlegg I i 

H1. Hygienekravene som gis her er generelle. Særlige hygienekrav for fiskefartøy er gitt i 

H2 kap. Ill, avsnitt VIII, kap. I. Det er ikke krav om HACCP for primærproduksjon og 

tilknyttede aktiviteter, men de er forpliktet til å dokumentere all aktivitet som har betydning 
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for næringsmiddeltryggheten gjennom journalføring. Primærproduksjon og tilknyttede 

arbeidsoperasjoner skal registreres hos Mattilsynet. Til sammenligning er det i dag ikke krav 

om registrering av fiskefartøy eller oppdrettsanlegg etter kvalitetsforskriften. 

Journalføringskravet blir også nytt for disse gruppene. 

 

En primærprodusent (i motsetning til en virksomhet, se over) kan oppbevare/kjøle hel eller 

sløyd fisk i RSW frem til levering til mottaksvirksomheten og har anledning til a bruke rent 

sjøvann til oppbevaring i RSW om bord, se H2 kap. Ill, avsnitt VIII, kap Ill A 5. En 

forutsetning er at oppbevaringen i vann ikke strekker seg ut over 3 døgn om bord, jf. § 3-6.5 

pkt. 4 i fiskekvalitetsforskriften (som vii bestå etter at det nye hygieneregelverket trer i 

kraft). 

 

Bestemmelser om behandling og kjøling av fisk i kvalitetsforskriftens kap. 3 vil også komme 

til anvendelse dersom det forutsettes at reglene som gjelder fiske- forings og frysefartøy også 

gjelder for slaktefartøyet. § 9-4 i kvalitetsforskriften om bedøving vil også gjelde. 

 

Vi vil senere komme tilbake med en endelig avklaring på om slaktebaten kan regnes som en 

primærprodusent eller om den blir omfattet av "fulle krav" som beskrevet innledningsvis for 

en slaktebåt som i tillegg til å motta og slakte fisk også fileterer og feilretter oppdrettsfisken. 

Vi vil også understreke at i denne saken er det en rekke forhold som må vurderes også ut ifra 

fiskehelse- og velferd. Det må også foretas en gjennomgang i forhold til kravene til 

medisinrestkontroll. For øvrig vil levering direkte til utlandet skape en del utfordringer med 

hensyn på gjennomføring av tilsyn og eventuell utstedelse av sunnhetsattest. Vi vil dessuten 

gjøre oppmerksom på at det i Russland eksisterer et eget importregime hvor det er nærmere 

angitt hvilke norske fiskeslakterier som er godkjent for eksport av oppdrettsfisk til landet. 

Direkte levering av oppdrettsfisk til Russland vil kunne sees på som en undergraving av 

regimet og dermed ikke være tillatt. 

 

Det ble deretter gjennomført et møte med Mattilsynets distriktskontor for Sunnhordland  

14.04.2009. En representant fra Essentia AS utarbeidet et referat fra møtet som grunnlag 

for det videre arbeidet, men som ikke er forelagt Mattilsynet for godkjennelse e.l. Referatet 

er inntatt i FU s 358, og viser at det ble gjennomgått en rekke forhold. Referatet angir at 

Haugland presenterte prosjektet, visjonene og plantegningene ganske detaljert, og at fisken 

skulle lastes hos oppdretter, pakkes i DK og derfra kjøres ut på kontinentet. I referatet er 

det inntatt at formålet med møtet var å få avklart hvilke prinsipielle problemstillinger som 

gjensto å avklare før Mattilsynet kun behandle en søknad om godkjenning av slaktebåt.  

 

Av oppsummeringen følger: 

 

Prosjektet og dets videre fremdrift avhenger av tillatelse til å bruke sjøvann. Den nye 

hygienepakken sier foreløpig nei til bruk av UV-renset sjøvann på fartøy. Det er sannsynlig 

at dette vil endres og at regelverket vil tillate dette. Myndighetene i Norge har ikke tatt 

stilling til dette spørsmålet enda, mye fordi det ikke har vært konkrete prosjekter som dette 

som har etterspurt en avklaring. Det er hovedkontoret (HK) hos Mattilsynet som avgjør i 

denne saken. Distriktskontoret er avhengig av en konkret sak for å drive lobby videre til HK. 

Avtalen er derfor at vi utarbeider en kort prosjektbeskrivelse der vi beskriver tydelig alle 

fordelene en slik slaktebåt vil medføre. Spesielt blir vi 
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anbefalt å understreke fordeler innen; 

Beredskap 

Smittehygiene 

Dyrevelferd 

 

Spesielt disse tre områdene vil «rettferdiggjøre» bruk av sjøvann. 

 

På disse områdene var de fremmøtte ved distriktskontoret svært positive til prosjektet. 

Dessuten er det viktig å få frem de kvalitetsanalysene som er gjort, samt synliggjøre 

prognosene om at dette er økonomisk forsvarlig. Også miljømessige fordeler vil være gode 

argumenter (for eksempel bruk av papp i stedet for papir og redusert landtransport). 

 

I følge referatet at det ble foreslått å søke om godkjenning for fabrikkfartøy, dvs at båten 

registreres som fiskefartøy uten kvote. Eventuell filetering skulle man ta stilling til senere. 

 

Lenvik forklarte for retten at hun oppfattet at problemstillinger knyttet til produksjonsfisk 

ikke ville oppstå så lenge båten ble godkjent som primærprodusent. Ansvaret for 

håndtering av produksjonsfisk ville etter regelverket tilligge neste ledd i 

produksjonskjeden.   

 

Essentia AS sendte på vegne av Haugland Group AS, som selskapet da het, inn søknad om 

godkjenning for fabrikkfartøy 13.10.2009 basert på de avklaringer som forelå.  Lenvik 

forklarte at søknaden ble sendt inn ettersom dette var et pilotprosjekt, og at det var viktig å 

avdekke aktuelt regelverk før kunden begynte å bygge fartøyet. Av søknadsbrevet fra 

Essentia AS fremgår bl.a. følgende: 

 

Kort om formålet med prosjektet: 

Fartøyet skal hente oppdrettsfisk ved merdkanten; direkte avliving skjer om bord, videre 

sløying og kjøling i RSW. Fartøyet vil frakte fisken direkte til mottaksanlegg i utlandet; eks. 

Danmark; hvor det vil bli etablert egne mottaksstasjoner hvor fisken blir ompakket og 

transportert videre til de ulike kundene i Europa. Transport fra Vestlandet fram til 

mottaksstasjon vil ta ca. 1 døgn. 

…… 

 

Søknaden er basert på en beskrivelse av fartøyet og den planlagte produksjonsprosessen. Det 

er viktig for Haugland Group AS a fa avklart om det er spesielle betingelser knyttet til en slik 

godkjenning som må tas hensyn til for byggingen av fartøyet igangsettes. Detaljer om 

prosjektet samt tegninger er lagt med som vedlegg. Det er også fylt ut de nødvendige 

søknadsskjema, basert på den informasjon som er mulig å fremskaffe åa tidlig i dette 

prosjektet; de ligger også ved denne søknaden. 

 

Det fulgte en rekke vedlegg til søknaden, herunder detaljerte tegninger, økonomiske 

beregninger mv.  

 

Søknaden ble innvilget 07.01.2010 og Laksekongen ble gitt registreringsnummer A211 og 

godkjenning 26. Det fremgår av godkjenningen at virksomheten er vurdert etter en rekke 
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bestemmelser, herunder kvalitetsforskriften.  Av godkjenningen fremgår det den godkjente 

båten er en form for fiskebåt som kun kan ta inn fisk, bedøve og avlive den og så eventuelt 

sløye den (primærproduksjon). Det fremgår videre at båten ikke er godkjent for noen 

foredling utover det. Godkjenningen er gitt med forbehold om at det under byggeprosessen 

hele tiden tas høyde for krav som følger av gjeldende regelverk, og som ble listet opp, og 

at virksomheten selv er ansvarlig for å holde seg oppdatert på regelverk som gjelder for 

godkjenningen.   

 

Håkon Rydland Sæbø hos Mattilsynet deltok i utformingen av godkjenningen, og forklarte 

for retten at han vurderte at tanken bak Norwegian Gannet var den samme som for 

Laksekongen. I følge Sæbø ble fiskekvalitet, fiskehelse og fiskevelferd diskutert internt i 

Mattilsynet. Vitnet mente at prosessen til Laksekongen/Norwegian Gannet ville gi mindre 

stress for fisken enn tradisjonell prosess via brønnbåt til slakteri, og at hensynet til 

fiskevelferden dermed var godt ivaretatt. Sæbø bekreftet at han hadde vært med på et møte 

hvor Laksekongen ble presentert og hvor Mattilsynet fikk seg forelagt tegninger siden 

Haugland Gruppen AS ville ha godkjenning av båten før den ble bygget.  

 

Sæbø forklarte at både hygieneforskriften og kvalitetsforskriften ble diskutert på det 

ovennevnte møtet, men han kan ikke husket hva som ble sagt. Vitnet mente at 

henvisningen til kvalitetsforskriften også omfattet reguleringen av produksjonsfisk, og 

mente dette ble diskutert. Vitnet forklarte videre at han selv tenkte at det måtte være mulig 

å ta all fisken ut av landet for så å ta med seg utsortert produksjonsfisk tilbake til Norge 

igjen. I følge vitnet var flere av forskriftene under revisjon, og mer generelt at kvalitetskrav 

ville bli tatt ut av forskriften og overført til næringen. Vitnet kunne ikke huske om det ble 

reist spørsmål om å utrede eller vurdere forholdet mellom § 17 første og andre ledd.  

 

Haugland forklarte at han kjente til kvalitetsforskriftens bestemmelser, men at utsortering 

av produksjonsfiks ikke var tema på de møtene han deltok på.  Haugland forklarte videre at 

planene om bygging av båten ble lagt i skuffen etter at godkjenningen forelå. Dette 

skyldtes en vanskelig økonomiske situasjon for selskapet i den perioden. 

 

Bård Sekkingstad ble kontaktet av Kjell Haugland igjen i januar 2013 og de diskuterte 

realiseringen av Laksekongen.  Sekkingstad har vært involvert i oppdrettsbransjen i lang 

tid, og selskapene i hans familie har blant annet drevet slakteri.  Prosjektet med 

Laksekongen ble planlagt med bistand fra bl.a. Frode Håkon Kjølås. Kjølås hadde tidligere 

et eget selskap, SeaSide AS, som ble kjøpt opp av Optimar AS. Kjølås deltok i arbeidet 

med Laksekongen fra 2013.  

 

Det ble avholdt et nytt møte med Mattilsynet 26.08.2014 fordi Sekkingstad og Haugland 

ønsket å presentere planene med slaktebåt. I møtet ble en presentasjon av slaktebåten gitt 

av SeaSide. Fra presentasjonens innledning fremgår at denne båten var planlagt å pumpe 

levende fisk fra merd til levering av pakket fisk på kai. Seaside utarbeidet et referat fra 

møtet, som angir at Mattilsynet var representert ved Aslaug Sandvin, Jarle Vaksvik og 

Guri Aanderud. Jarle Vaksvik sendte dagen etter en epost til bl.a. Østervold, som deltok på 
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møtet, og vedla linker til forskriftene som var relevante i forbindelse med godkjenning og 

drift av fiskeslakteri, herunder kvalitetsforskriften.  

 

Den båten som det ble presentert tegninger av under møtet var vesentlig større enn båten 

som ble presentert i møtet i 2009. Den nye båten ville være 10 meter lengre og ha 2 ekstra 

dekk. Kjølås forklarte at meningen med å presentere disse detaljerte tegningene var å 

avklare hva som måtte tas hensyn til i det videre arbeidet med båten. Kjølås hadde derfor 

gått gjennom den prosessen fisken ville gjennomgå om bord i båten. Det skulle ikke foretas 

filetering om bord, og dermed ingen feilretting. Produksjonsfisk ble diskutert, men slik han 

husket det, medførte denne diskusjonen ikke noe behov for å gjøre tilpasninger for å 

utsortere slik fisk, dvs. at han måtte gå tilbake til tegnebrettet for å utforme løsninger som 

utsortering av produksjonsfisk ellers kunne medført. Vitnet forsto det slik at bestemmelsen 

om produksjonsfisk var «gått ut på dato», og at utsortering av slik fisk derfor ikke var noe 

de måtte ta høyde for i den videre planleggingen.  Vitnet forklarte at det var han som hadde 

utformet referatet, at forskriftene det vises til var kjente, men at utsortering av 

produksjonsfisk ikke utgjorde noe problem.    

 

Jarle Vaksvik, Mattilsynet, forklarte at det ble diskutert at båten skulle frakte fisken direkte 

til Danmark. Vitnet kunne ikke huske at spørsmålene rundt produksjonsfisk var særlig 

tema på møtet selv om det ville være naturlig å trekke inn § 17. Slik han husket det var 

planen den gang også å filetere om bord, men vitnet korrigerte dette da han ble vist 

presentasjonen i retten. 

 

De planene som ble presentert i dette møtet ble imidlertid ikke realisert. Dette skyldes dels 

kostandene ved bygging av en slik båt sammenholdt med inntjeningspotensialet, og dels at 

båten ville bli så høy at det ville bli vanskelig å ha båten liggende stabilt ved merdkanten 

på bakgrunn av bl.a. vindfanget. 

 

Arbeidet med slaktebåt fortsatte, og det ble tatt utgangspunkt i den tidligere versjonen av 

Laksekongen. Det ble avholdt nytt møte med Mattilsynet 30.03.2016. I møtet ble det 

gjennomgått en presentasjon av båten, både tegningene mv i FU s 505 flg. samt en lengre 

presentasjon av selskapet og konseptet, FU s 486. Presentasjonen, FU s 486 ble sendt over 

til Mattilsynet v/ Sandvin, Vaksvik og Åse Ellen Bech, 06.04.2016. I presentasjonen FU 

486 fremgår det på første side at Hav Line skal bygge et skip som skal slakte og 

transportere laks og ørret direkte fra oppdretters merdkant til det største markedet for norsk 

laks og ørret, EU. Fordelene ved metoden, bl.a. bedre fiskehelse, kvalitet, redusere smitte- 

og rømningsrisiko, dødelighet, redusere bruken av is og isopor, redusere kostnader, samt 

redusere tungtransport på norske veier etc. I presentasjonen er beskrivelsen for hva som 

skal skje gitt slik, jf FU s. 506: «Fra pumping av levende fisk fra merd til levering av sløyd 

og kjølt fisk til pakkeri.»  

 

Etter møtet utformet Bård Sekkingstad et referat som ble sendt til Mattilsynet for 

gjennomgang og eventuelle endringer/tilføyelser. Referatet med Mattilsynets tilføyelser 

har følgende ordlyd: 
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Foreløpig vurdering fra mattilsynet 

 

Slaktebåten er presentert for Mattilsynet. Første versjon i møte i 2014. Dagens versjon i møte 

på Mattilsynets kontor i Bergen onsdag 30. mars 2016. Fra Mattilsynet møtte avdelingssjef 

Aslaug Sandvin, seniorinspektør Jarle Vaksvik og seksjonsleder spesialinspektør Ase Ellen 

Bech. Fra Hav Line møtte Kristian Haugland og Frode Kjølås fra Seaside Optimar som er 

leverandør av og ansvarlig for fabrikken om bord på baten. 

 

Kjølås presenterte prosessen fra laksen blir pumpet om bord til den er ferdig sløyet på RSW 

tanker. Videre hvordan den blir losset og så pakket på land. Veterinære forhold som 

fiskevelferd, rømming, smittespredning ble vektlagt i tillegg til matvaresikkerhet som 

fabrikkdesign, soneinndeling og slusing av personell. I tillegg ble praktisk tilnærming til 

dagens regelverk, godkjenning, pakkenummer og annet diskutert. Hensikten med 

presentasjonen var a søke veiledning og avdekke om det kan være problemstillinger eller 

begrensninger i forhold til myndighetsområdet til Mattilsynet som Hav Line må være obs på. 

 

Fra Mattilsynet sin side var tilbakemeldingen at eliminering av transport av levende fisk, 

bruk av slaktemerd og færre og mer skånsom handtering av fisken medfører en betydelig 

bedre fiskevelferd, kraftig reduksjon i risikoen for sykdomsspredning, utslipp og rømning. 

Videre at forbedret fiskevelferd, handtering og forbedret kjøling vil ha positiv effekt på 

kjøttkvalitet og holdbarhet. 

 

Vedr. godkjenning så gjelder samme regler i båt som på land. For øvrig så er det samme 

regler som gjelder i EU. Selv om båten vil være den første av sitt slag, og konseptet ikke 

100% tilpasset dagens regelverk, så ser en ikke, basert på slik det er presentert, noe som 

skulle tilsi at produksjonsanlegget ikke skal godkjennes. Endelig godkjenning gjøres basert 

på inspeksjon av fabrikken, og gjennomgang av selskapets egenkontroll og 

internkontrollsystem. Det gjøres når båt og fabrikk er ferdigstilt og klar til bruk. 

 

Basert på dialogen og tilbakemeldingen under presentasjonen er Hav Line sin konklusjon at 

Mattilsynet deler selskapets mening om at slakting ved merdkant vil forbedre fiskevelferd og 

redusere risiko for smittespredning, utslipp og rømning betydelig. Videre at færre håndtering 

og den raske prosesseringen og kjølingen vil forbedre kvaliteten og holdbarheten på 

produktet. Bruk av Hav Line sin slaktebåt vil også redusere produksjonstap som følge av 

svinn (dødelighet) i forbindelse med slakteprosessen. Tap av slaktefisk har større konsekvens 

pr individ enn dødelighet tidligere i produksjonssyklusen. 

 

I dag utsteder Mattilsynet attest for fisk som eksporteres til land utenfor EU. Foreløpig er det 

ikke avklart hvem som skal utstede attest for den fisken som er eventuelt blir transportert 

ferdig sløyet i RSW-tanker fra Norge til et annet land for lossing og pakking. 

 

Sandvin bekreftet i retten at teksten i rødt ovenfor er tilføyd av henne. Selv om det ikke 

fremgår av ovenstående tekst, bekreftet alle vitnene i retten at dette konseptet, som de 

tidligere, skulle frakte fisken direkte fra merdkanten til mottaksanlegg i Danmark. 

Ovennevnte tekst ble sendt fra Sekkingstad til Sandvin som vedlegg til epost 24.08.2016. 

Det fremgår av Sekkingstads epost at: 
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Viser til samtale. Vedlagt følger tekst som vi tenker å ta inn i presentasjonsmateriellet vårt. 

Hensikten er å avklare at slaktebåten er presentert for mattilsynet og at vi basert på 

presentasjonen og tilbakemeldingene har grunnlag for å si at det ikke er noe som tilsier at 

båten ikke vil kvalifisere til de nødvendige godkjenninger den trenger. Videre 

ønsker vi å få med at dere er positiv til metoder som kan redusere risiko og bedre 

fiskevelferden. 

 

Vennligst gi tilbakemelding om du mener det er ok slik det er skrevet. 

 

Versjonen med Sandvins endringer ble sendt per epost til Sekkingstad 31.08.2016. Sandvin 

skrev: 

 

Hei igjen! 

Beklager at du ikke har fått svar, men her kommer den. 

Synes det du har skrevet er helt fint, men har rettet litt på et navn/tittel, og lagt til en setning 

til slutt. 

 

Alle deltakerne på møtet med unntak for Bech ga forklaring for retten. Kristian Haugland, 

sønn av Kjell Haugland, deltok i prosjektet Norwegian Gannet fra høsten 2015. Han 

forklarte at selskapet hadde arbeidet med tegningene av skipet på et slikt detaljeringsnivå 

at det kunne sendes 10 verft for å innhente prising av båten. Det var de samme tegningene 

som ble presentert i møtet med Mattilsynet. Selskapet mottok prising fra flere verft, 

kalkulerte priser mv for å avklare om prosjektet var realiserbart, og trakk konklusjonen om 

at selskapet ville realisere prosjektet.  

 

Vitnet forklarte at hele konseptet ble gjennomgått i møtet med Mattilsynet; å hente fisken 

ved merdkanten, skånsom slakting, og lagring på tanker med nedkjølt sjøvann under frakt 

til Danmark. Presentasjonen i FU s 486 flg. ble gjennomgått. Alle fordelene selskapet 

mente Hav Line-metoden hadde ble gjennomgått mht fiskevelferd, færre operasjoner for 

fisken, minst mulig opptørking, hindre smittespredning, bedret kvalitet på fiskekjøttet, 

ferskere fisk på markedet mv. Vitnet bekreftet at utsortering av produksjonsfisk var nevnt 

på møtet, men at denne problemstillingen ikke var aktuell lenger i 2016, at den ikke hadde 

vært utfordret tidligere, men at bestemmelsen bare «lå der». Vitnet forklarte at det ikke ble 

sagt noe på møtet som tilsa at kvalitetsforskriften kunne medføre at prosjektet kunne bli 

stoppet, eller at det var noen regulatoriske hindre. Møtet var veldig positivt; alle fra 

Mattilsynet virket veldig positive til prosjektet. 

 

Kjølås forklarte seg i retten sammenfallende med Kristian Hauglands forklaring. Vitnet 

forklarte at han selv gikk gjennom «fiskens gang gjennom båten», dvs hele prosessen fra 

merdkanten til RSW-tankene. Fisken ville bli tatt opp av RSW-tankene ved 

mottaksanlegget i Danmark og gå gjennom en «grader», sorteringsprosess, tilsvarende som 

ved mottaksanlegg i Norge. Her ville fisken bli sortert.  
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Kjølås forklarte at det var viktig for han å avdekke i møtet om det var noe det måtte tas 

hensyn til av betydning for utformingen av båten basert på tegningene som var 

gjennomgått; «om han måtte gå tilbake til tegnebrettet» som han uttrykte det. Han oppfattet 

gjennomgangen og diskusjonen slik at det ikke var det; båten kunne bygges som tegnet.     

 

Sandvin fra Mattilsynet, som også deltok på møtet i 2014, forklarte at løsningen som ble 

presentert hadde mye positivt i seg. Rask nedkjøling av fisken er viktig for kvaliteten.   

Vitnet forklarte at kvalitetsforskriften og bestemmelsen om produksjonsfisk ble diskutert 

på møtet, og at bestemmelsen lenge hadde vært diskutert i Mattilsynet siden fagorganet 

heller ville konsentrere seg om mattrygghet og overlate kvalitetsvurderingen til næringen.  

Vitnet bekreftet også at det ikke ble diskutert å utsortere produksjonsfisk i Danmark for 

deretter å feilrette (filetere) denne i Norge. Vitnet forklarte at dersom fisken ble levert 

usorter til Danmark, ville i så fall danske regler gjelde for sorteringsprosessen. 

 

Vitnet kunne ikke huske at forholdet mellom § 17 første og annet ledd ble diskutert i 

møtet. Hun mener at hun sa at det var «skjær i sjøen», men kunne ikke huske noe mer om 

en diskusjon av § 17.  

 

Sandvin bekreftet at hun gikk gjennom og justerte noe i oppsummeringen Sekkingstad 

hadde ført i pennen etter møtet, og som er gjengitt ovenfor. Vitnet forklarte at hun i dag 

angrer på at hun ikke skrev inn en presisering av kvalitetsforskriften § 17 i teksten. Hun 

forklarte at hun tenkte formuleringen «ikke 100% tilpasset dagens regelverk» var dekkende 

nok. Vitnet forklarte videre at hun var klar over at denne oppsummeringen ville bli 

presentert for andre ettersom båten var et stort prosjekt. 

 

Jarle Vaksvik forklarte at han bl.a. hadde nevnt i møtet at § 17 kan tolkes på flere måter; at 

første ledd ikke krever at sorteringen skjer innenlands, men at feilretting må skje 

innenlands etter bestemmelsens annet ledd.  Vaksvik forklarte videre at han etter møtet 

hadde sendt en forespørsel til Hovedkontoret for å få en avklaring av forholdet mellom 

første og annet ledd, men at han ikke mottok noe egentlig svar på dette før han mottok 

forslaget til revisjon av hele forskriften i 2018. I dette forslaget var innholdet i hele § 17 

tatt ut og erstattet av generelle kvalitetskrav som ble overlatt til næringen og markedet.  

 

Vitnene Sanvin og Vaksvik, som var til stede ved flere av møtene, har forklart at 

utfordringene med kvalitetsforskriftens § 17 ble nevnt i møter. Retten ser ikke bort fra at 

dette teamet har vært oppe i møtene, men i så fall på en måte eller i en form som har 

styrket Hav Line sin forståelse av at denne bestemmelsen ikke skulle eller kunne medføre 

noen risiko ved gjennomføringen av prosjektet. Helt fra starten av var Hav Lines intensjon 

å benytte Hav Line-metoden. Denne metoden forutsatte at fisken ble transportert usortert 

til mottaksanlegg i Danmark. Retten ser ikke bort fra at alle fordelene Hav Line-metoden 

innebar mht dyrevelferd, fiskens ferskhet, redusert risiko for smittespredning og flytting av 

transport fra veg til sjø ble positivt oppfattet av Mattilsynet, og at denne positive 

holdningen har reflektert hvordan representantene har ordlagt seg i møter. 
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Vitnet Kjølås, som hadde presentert tegningene i 2014 og 2016, hadde særlig vært opptatt 

av om det var noen elementer i den løsningen som var designet som måtte gjøres om som 

følge av krav stilt av myndighetene, herunder i forskrifter. Vitnet viste til de detaljerte 

tegningene som ble gjennomgått i 2016.  Vitnet var etter møtene sikker på at det ikke ble 

gitt noen signal, uttalelser eller annet som kunne tyde på at han «måtte tilbake til 

tegnebrettet». Dersom det foreslå et krav om at produksjonsfisken måtte utsorteres før 

båten gikk til Danmark, ville det medført vesentlige forandringer i båtens design. Etter 

rettens vurdering må denne forklaringen tillegges noe større vekt ved bevisvurderingen. 

Kjølås var engasjert for å tegne båten og presentere løsningen, men hadde ikke andre 

interesser i prosjektet. Vitnets oppmerksomhet i møtene han deltok på var nettopp knyttet 

til de tekniske løsningene, og hvilke endringer som eventuelt måtte gjøres i disse.  

 

Retten viser videre til vitnet Rokkones sin forklaring om arbeidet med revisjonen av 

forskriften som ble påbegynt i 2017. Rokkones forklarte at Mattilsynet normalt hadde 

avstemt med NFD de forslag Mattilsynet arbeidet med før forslaget til nye eller endringer 

av forskrifter ble oversendt. Etter det retten forstår innebærer dette at forslaget om å fjerne 

bestemmelsen om sortering og feilretting av oppdrettsfisk var kjent for NFD før forslaget 

ble oversendt uten at det medførte noe svar som hadde betydning for det forslaget det ble 

arbeidet med.  

 

I samme retning uttaler Mattilsynet seg i brev 22.05.2018 til DTU-Aqua (dansk institutt for 

akvatiske ressurser). Det danske instituttet hadde henvendt seg til NFD, som ba Mattilsynet 

besvare henvendelse om krav etter norsk regelverk.  I sine oppsummerende merknader 

uttaler Mattilsynet: 

Mattilsynet har ikke registrert regelverk eller bestemmelser som tilsier at dette prosjektet 

med bruk av slaktebåt direkte fra norske oppdrettsanlegg til Hirtshals havn ikke kan 

gjennomføres på en god måte i henhold til prosjektbeskrivelse. 

 

Mattilsynet forutsetter at Hav Line gruppen avslutter slakting før avsending fra norske 

oppdrettsanlegg. 

 

Slaktebåten kan godkjennes etter forskrift om slakterier mv. for akvakulturdyr, inkludert 

krav til hvor behandlet avløpsvann/prosessvann kan slippes ut. 

Inntak av vann og dokumentasjon på hygienisk kvalitet på vann som tas inn til bruk for 

produksjonen på slaktebåten er tilfredsstillende, jf. hensynet til folkehelse. 

 

Det kan være nødvendig å finne en løsning for «fisk med sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil» for ev. humant konsum, om ikke forskrift 28. juni 

2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer blir endret. 

 

Opplysninger om forhold som til nå ikke er fremkommet, kan gi grunnlag for 

saksbehandling innenfor regelverket som forvaltes av Mattilsynet, Miljødirektoratet og 

Sjøfartsdirektoratet. 
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Kopi av dette brevet ble sendt til NFD og Hav Line. Retten er ikke kjent med at dette 

brevet medførte noen reaksjon fra NFDs side.  

Mattilsynets Hovedkontors vedtak ble først fattet først ble fattet i 2018. Vedtakets innhold, 

herunder begrunnelsen for fortolkingen av kvalitetsforskriften § 17, samsvarte med det 

Hav Line i sin forutgående kontakt med Mattilsynet hadde forstått og basert seg på.  

 

Sanvin forklarte for retten at Mattilsynet ofte får henvendelser av aktører som ønsker 

veiledning om ulike deler av regelverket aktørene er underlagt, og at deres uttalelser i 

møter med Hav Line må forstås på denne bakgrunn. Retten har forståelse for dette 

synspunktet, men for retten fremstår Hav Lines initiativ overfor Mattilsynet som noe langt 

mer enn en henvendelse om råd og veiledning. 

     

Etter bevisførselen legger retten til grunn at Hav Line gjennom perioden 2008 til 2016 

aktivt har oppsøkt Mattilsynet for å få avklart hvilke regler som kunne få betydning for å 

bygge et fartøy som skulle drive etter Hav Line-metoden, og ikke om mer generelle råd 

eller veiledning. Hav Line-metoden ble forklart i både møter og dokumentasjon 

Mattilsynet mottok. Det kan derfor ikke være tvil om at denne metoden hele tiden har 

forutsatt at fisken fraktes direkte fra merdkanten til mottaksanlegg utenfor Norge, og uten 

at fartøyet gikk til land i Norge, og at Mattilsynet var kjent med det. 

 

Det er avholdt flere møter og utvekslet eposter og annen dokumentasjon for å oppnå en slik 

avklaring. Under møtene stilte Hav Line med representanter som kunne gå gjennom 

detaljerte tegninger av fartøyet nettopp fordi regelavklaringer kunne få betydning for de 

tegningene som var utarbeidet. Disse tegningene ble også gjennomgått i møtene for å 

avdekke om det måtte gjøres endringer i disse som følge av de regler Hav Line ville være 

underlagt når fartøyet ble bygget og satt i drift.      

 

Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at Mattilsynet var klar over disse forholdene 

både under møtene og etterpå. Mattilsynet var klar over at bygging av et fartøy drevet etter 

Hav Line-metoden ville pådra Hav Line betydelige investeringer, og at Mattilsynets 

uttalelser, både skriftlig og i møter, ville bli tillagt avgjørende vekt av Hav Line. Retten 

viser her til møtet i 2016 hvor Sekkingstad etter møtet ba om Mattilsynet kommentarer, 

innspill eller korrigeringer av den oppsummeringen Sekkingstad hadde utformet etter dette 

møtet. Mattilsynet bekreftet i retten at tilsynet var kjent med at denne 

oppsummeringen/referatet ville bli benyttet overfor tredjeparter ettersom dette var et stort 

prosjekt. Et slikt prosjekt må eksempelvis finansieres, og det må har fremstått som 

nærliggende for Mattilsynet at dette referatet ville bli benyttet overfor finansieringskilder 

som grunnlag for bl.a. en kredittvurdering. I en slik sitasjon måtte Hav Line derfor kunne 

forvente og basere seg på at teksten, etter Mattilsynets gjennomgang og tillagte merknader, 

var dekkende mht. det regelverket Mattilsynet forvalter, og som et slikt fartøy vil være 

regulert av. Etter rettens vurdering styrkes dette også av at Mattilsynet faktisk foretok noen 

endringer i og tillegg til teksten, som er angitt i rødt ovenfor. 
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Retten er derfor kommet til at Hav Lines beslutning om å investere i byggingen av fartøyet 

var basert på avklaringer med Mattilsynet. Disse avklaringene ga Hav Line en berettiget 

forventning om at fartøyet ville bli godkjent og kunne benyttes til den virksomheten 

fartøyet var planlagt for når det var ferdig bygget og ankommet Norge. Det har 

formodningen mot seg at Hav Line uten dette ville foretatt så store investeringer.   

 

4.9.4 Hav Lines forventninger basert på politiske avklaringer 

Hav Lines forventninger var også i samsvar med de politiske signalene som var gitt i 

samme periode. Retten viser til tidligere nærings- og fiskeriminister Per Sandbergs 

forklaring for retten. Sandberg, som var nærings- og fiskeriminister fra 16.12.2015 til 

13.08.2018, forklarte seg om utvikling innen havbruksnæringen i hans tid som statsråd. I 

følge Sandberg la både storting og regjering til rette for at næringen skulle foreta 

investeringer og utvikle seg bl.a. med hensyn til klimautfordringer.  Næringen tok de 

politiske signalene og var villige til å investere for at Norge fortsatt skulle ha en ledende 

posisjon innen havbruk. Sandberg nevnte utviklingstillatelser som eksempel på dette. Det 

samme gjaldt for «trafikklyssystemet», som kan gi grunnlag for økt produksjon av fisk 

innenfor ulike områder basert på hvordan oppdretternes virksomhet påvirker miljøet.  

Trafikklyssystemet oppfordret dermed næringen til å utvikle egen virksomhet og bedre 

miljøpåvirkningen av denne, som igjen ville gi grunnlag for økt produksjon med tilhørende 

økning av inntekter.    

Ifølge Sandberg var det i denne situasjonen også naturlig å se på slaktebåter.  Vitnet 

forklarte at omdømme til norsk fisk var viktig og at dette teamet inngikk i tilnærmet alle 

foredragene han holdt. Produksjonsfiks var ikke del av denne diskusjonen, og det var ingen 

direkte knytning mellom omdømme og produksjonsfisk.  Omdømme var ifølge Sandberg 

viktig ved forhandlinger om avtaler med ulike land, og aktiviteten for å promotere norsk 

sjømat. Ansvaret for markedsføringen var utover det ikke egentlig statens oppgave. 

Sandberg viste videre til interpellasjonen i Stortinget, inntatt i referat fra Stortinget nr. 65 – 

12 april 2018, FU s. 1181 flg. i sak nr. 7. Stortingsrepresentant Ruth Grung fra 

Arbeiderpartiet hadde tatt opp betydningen av slaktebåter som skulle direktelevere til 

kontinentet og den betydning det kunne få for norske arbeidsplasser. I interpellasjonen er 

rederiet Hav Line AS omtalt, herunder at Hav Line skulle hente fisken ved merdkanten, 

slakte den om bord og frakte fisken direkte til Hirtshals i Danmark for videreforedling og 

salg. Spørsmålet til statsråden var: 

Vil statsråden være med på at vi må se nærmere på konsekvensene før det åpnes opp for 

flere slike fartøy, og hva vil han foreta seg i den sammenheng?     

 

Per Sandberg svarte bl.a.: 

Det er for tiden en betydelig utvikling i norsk oppdrettsnæring. Det gjøres store - enorme - 

investeringer i nytt utstyr og nye løsninger for å effektivisere og forbedre driften. Det har 

vært en enorm interesse for utviklingstillatelsene som ble utlyst av regjeringen. Da er det 

naturlig at næringen ser på slakteprosessen og om de kan ta noen grep som kan øke 

effektiviteten og lønnsomheten også på slaktesiden. Framveksten av slaktebåter er en del 
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av dette. At næringen utvikler seg og ser på muligheter for å skape større verdier, er noe vi 

bør applaudere og i hvert fall ikke i utgangspunktet stille oss kritiske til. 

 

Og videre: 

Men det er helt riktig som interpellanten påpeker, at framveksten av slaktebåter vil kunne 

føre til noe redusert behov for arbeidskraft på enkelte slakteri på land. Det skapes 

imidlertid også nye arbeidsplasser om bord på båtene og i tilknytning til virksomhetene på 

land. Det er ingen automatikk i at arbeidsplasser vil bli fylt opp av utenlandske 

arbeidstakere. 

 

Flytting av transport fra land til sjø vil også, tror jeg, være i tråd med Stortingets og  

regjeringens intensjoner om å bidra til reduserte klimautslipp og redusert belastning 

på norske veier. Aktørene mener at slaktebåter vil kunne redusere den biologiske risikoen 

som både storting og regjering er opptatt av, øke slakteutbyttet, altså at det er mer igjen av 

fisken, og redusere kostnadene for oppdretterne, slik at de kan videreutvikle seg for å møte 

biologiske, miljømessige og andre utfordringer. Redusert transporttid og antall ledd i 

verdikjeden vil også øke kvaliteten. 

 

Og 

Som jeg har vært inne på, ser jeg ingen grunn til at vi skal stille oss kritiske til framveksten 

av slaktebåter. Snarere kan slike båter være et godt tilskudd til oppdrettsnæringen 

  

Storingsrepresentant Ingalill Olsen (Arbeiderpartiet) uttalte bl.a.  

For oss som parti, som ønsker næringen alt vel, er det viktig å minne om at omdømme 

henger nøye sammen med vekst og utvikling. Det å legge til rette for å eksportere 

arbeidsplasser ut av landet vil ikke føre til forbedret omdømme for oppdrettsnæringen. 

Fiskeriministeren bør ta signalene fra samfunnsdebatten alvorlig og bidra til at 

havbruksnæringen faktisk kan oppnå myndighetenes ambisjoner på dette området. 

 

I samme retning som Sandberg uttalte Kjell Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) seg. Han 

uttalte bl.a. 

 

Interpellanten skriver i sin interpellasjon at "dette vil kunne medføre at investeringer i 

arbeidsplasser knyttet til slakterivirksomhet og innenlandsk bearbeiding, settes under 

press». Ja, det er mulig, det. Min frykt er imidlertid ikke slaktebåter, så lenge vi holder 

Fastlands-Norge konkurransedyktig. 

 

Etter rettens vurdering viser referatet fra stortingsdebatten at diskusjonen primært gjaldt 

hvilken betydning slaktebåter som Hav Line kan få for arbeidsplasser i Norge. Den 

politiske diskusjonen om omdømme er dessuten knyttet til eksport av arbeidsplasser og 

ikke til om produksjonsfisk eventuelt kan få betydning for omdømmet til norsk 

oppdrettsfisk.   
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Debatten viser også at den politiske diskusjonen var knyttet til eventuelle nye 

slaktebåtprosjekter tilsvarende Hav Line, og at situasjonen for Hav Lines vedkommende 

synes politisk akseptert. Dette fremgår etter rettens vurdering av at interpellasjonen 

benytter formuleringer som «båten som nå bygges i Spania» og «Slaktebåten som nå 

ferdigstilles for Hav Line-Gruppen».  Slik de ulike stortingsrepresentantene uttalte seg kan 

ikke retten se at det fra et politisk perspektiv var noen holdepunkter for at det var motstand 

mot dette konkrete prosjektet, eller ønske om eller reist spørsmål ved om denne slaktebåten 

skulle hindres i å utføre planlagt virksomhet. 

Etter rettens vurdering viser dette at Hav Lines forventinger også var i samsvar med den 

daværende politiske ledelse i departementet. 

4.9.5 Situasjonen etter Mattilsynets hovedkontors vedtak  

Som nevnt innledningsvis, varslet NFD Hav Line 16.11.2018 om at NFD ville omgjøre 

Mattilsynets hovedkontors vedtak av 5.11.2018 av eget tiltak. Det ble få dager etter bestilt 

en endring av kvalitetsforskriften § 17 slik at ordet «innenlands» ble tatt inn i 

bestemmelsens første ledd. Som det fremgår ovenfor ble forskriftsendringen vedtatt, 

kunngjort og deretter anvendt i Resolusjonen. 

Hav Line har anført at denne endringen ikke bare var en presisering, men en materiell 

endring av bestemmelsen. Retten vil nå ta stilling til denne anførselen. 

Ordlyden i § 17 første ledd, gjengitt ovenfor under pkt. 1.3, inneholdt ikke ordet 

«innenlands» før endringen som trådte i kraft 29.04.2019. Bestemmelsens annet ledd 

fastsatte at fisk med feil som angitt i første ledd kan «omsettes direkte til virksomheter 

innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum 

sal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av …..». Mens ordet 

«innenlands» er inntatt 2 ganger i annet ledd, fremgår ikke ordet «innenlands» av ordlyden 

i første ledd.  Spørsmålet er om derfor om ordlyden i første ledd, før endringen, må 

fortolkes slik at ordet «innenlands» må leses inn i bestemmelsen. Dette må avgjøres basert 

på en tolkning av bestemmelsen slik den lød før endringen. 

 

Retten viser til redegjørelsen ovenfor under pkt 4.2 med hensyn til hvordan tolkingstvil 

skal løses innenfor legalitetsprinsippets område. Retten vil derfor basere tolkningsresultatet 

på de prinsipper som fremgår av HR-2018-1907-A. Det sentrale ved vurderingen vil være 

hva som er best i samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer, og som sikrer 

tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne. 

 

Ordlyden er sentral ved all regelfortolkning. Det fremgår av ordlyden isolert sett at denne 

ikke inneholder ordet «innenlands» i første ledd. Ordlyden vil normalt være uttrykk for den 

regel lov- eller forskriftsgiver har valgt som grunnlag for regelens innhold. Dersom 

ordlyden er klar gir den normalt ikke grunnlag for tolkingstvil. Ordlyden i § 17 første ledd 

inneholder et krav om at det skal foretas en utsortering av produksjonsfisk. Mens første 

ledd ikke angir hvor utsortering av produksjonsfisk skal skje, forutsetter andre ledd at 

feilretting av slik fisk må skje innenlands. Bestemmelsens tredje ledd angir krav til 

merking av produksjonsfisk ved innenlands transport. Problemstillingen synes ikke 
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historisk å ha vært økonomisk eller teknisk aktuell, noe som kan begrunne at ordet 

«innenlands» ikke er presisert i bestemmelsens første ledd. Sammenhengen i 

bestemmelsen kan derfor indikere at også utsorteringen må skje innenlands.  

 

På den annen side regulerer bestemmelsens ledd ulike forhold; første ledd fordrer at det 

skjer en utsortering av produksjonsfisken, men uten at det er stilt noe krav om hvor denne 

utsorteringen skal skje. Andre ledd gir anvisning på hvor feilretting av slik fisk skal skje 

før den kan omsettes til humant konsum og tredje ledd gjelder merking. Dersom 

departementet ved formuleringen av forskriften hadde forutsatt at også sorteringen måtte 

skje innenlands, var det naturlig å forvente at dette kommet til utrykk enten ved at 

bestemmelsen kunne angitt ordet innenlands i kapitteloverskriften, i selve bestemmelsens 

betegnelse eller ordet innenlands kunne vært nevnt også i første ledd.  

  

Formålsbestemmelsen i forskriften kan gi veiledning for hvordan de ulike bestemmelsene i 

forskriften skal forstås. Formålsbestemmelsen i forskriftens § 1 har følgende ordlyd; 

 

Formålet med forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og 

bidra til markedsadgang for norsk fisk og norske fiskevarer i utlandet. 

 

Formålet er med andre ord å fremme god kvalitet overfor forbruker i tillegg til å bidra til 

markedsadgang. Begreper som «god kvalitet» og «markedsadgang» har ikke et entydig 

meningsinnhold, og gir dermed rom for tolkning og tilpasning til ulike skiftninger i 

samfunnet.  

 

Staten har anført at hensynet til å sikre markedsadgang til utlandet innebærer at 

bestemmelsen må forstås slik at den skal opprettholde og styrke norsk fisk´ omdømme i 

utlandet. Dette omdømmes kan bli utfordret dersom det tillates at norsk oppdrettslaks 

sendes usortert ut av landet ettersom den usorterte fisken også vil inneholde en andel 

produksjonsfisk. Staten har i den forbindelse vist til uttalelser i andre offentlige utredning 

og til analyser av norsk fisks omdømme. Det er videre vist til at det er nedlagt betydelige 

ressurser til markedsføring og oppbygging av merkevaren «norsk laks». 

 

I St.meld. nr. 65 1987-1987 om havbruk vises det til at eksporten av laks i 1986 var 

kommet opp i vel 896 tonn. Det vises bl.a. til at kvalitetsgraderingsreglene, som fremgår av 

forskriften fra 1986, ble ansett som en viktig faktor for å opprettholde og styrke rennoméet 

til norsk laks og ørret. Det fremgår videre bl.a. at i 1985 utgjorde 88,8 prosent av 

produksjonen av laks superior kvalitet, ordinær 7,8 pst., og produksjonsfisk 2,4 pst. 

 

Og videre; 
 

Fra tid til annen er det kommet meldinger om at produksjonsfisk er omsatt på 

ferskfiskmarkedet. Slike og lignende eksempler kan gjøre stor skade for norsk 

oppdrettsnæring. 
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I St.prp. nr 1 1988-1989 Om bevilgninger til virksomhet under Fiskeridepartementet 

fremgår følgende: 

 

Kontrollen med oppdrettsfisk krever stor oppmerksomhet fra Kontrollverkets side. Reglene 

for oppdrettsfisk er gjennomgått på ny med sikte på å få til en bedre ordning når det gjelder 

"produksjonsfisk". Hensikten er å sikre at bare kvalitetsfisk kommer ut på markedet. 

Kvalitetsforskriften er på denne bakgrunn endret med virkning fra I. august 1988. 

 

I Innst S nr 75 1991-1992 fremgår: 

 

Av hensyn til norsk fisks renomme er det fastsatt forbud mot å eksportere produksjonsfisk. 

Dette forbudet står ved lag og Fiskeridirektoratets Kontrollverk skal påse at bestemmelsene 

blir overholdt. Kontrollverket fører også tilsyn med at anlegg for lagring og bearbeiding av 

fisk er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

I NOU 1992:65 Krisa i lakseoppdrettsnæringa fremgår bl.a. følgende: 

 

Det var ein sterk vekst i marknaden for norsk oppdrettslaks gjennom heile 1980-talet. 

Denne veksten har etter alt å dømme fleire årsaker, men utvalet oppfattar det slik at det 

er brei semje om at marknadsaktivitetane gjennom Markedsrådet har vore ein viktig faktor. 

 

1 nær samanheng med marknadsføringa står arbeidet med produktkvalitet. FOS nytta i denne 

samanhengen dei reglane om kvalitetsgradering som var utarbeidde i Fiskeridirektoratet. 

Fisken vart delt opp i klassane superior, ordinær og produksjonsfisk etter kriterium som galdt 

farge, feittinnhald, form, skadar m.m. FOS hadde ei avdeling for produksjonsrettleiing som 

skulle bidra til at mest mogleg av fisken var av superior kvalitet, og at fisk av lågare kvalitet 

ikkje vart seid som superior. Vidare var det viktig at produksjonsfisk ikkje vart marknadsført 

på fersk- og frosenfiskmarknaden fordi dette ville skade renommeet for norsk oppdrettslaks 

på dei internasjonale marknadene. 

 

De ulike offentlige publikasjonene gjengitt ovenfor, tyder på at norske myndigheter i 

denne tidsperioden har sett produksjonsfisk som en hindring for norsk laks´ omdømme 

dersom slik fisk tillates eksportert eller markedsført innen fersk- og frossenfiskmarkedet. 

Etter rettens vurdering er disse uttalelsene relevante, men uten å ha avgjørende betydning 

for tolkingen av formålet i dag. Alle uttalelsene er av eldre dato, hentet fra ulike 

publikasjoner andre enn forarbeid til lov eller forskrift, og bærer preg av å være forfattet i 

en tid hvor oppdrettsnæringen var mindre utviklet enn i dag. Hvilke forhold som har 

betydning for markedsadgangen for norsk laks vil i noen grad være dynamisk og har 

sammenheng med hva kjøperne legger vekt på.  

 

Til sammenlikning med eksporttallene fra 1986 viser retten til den store økningen som har 

skjedd av norsk laks etter dette. Det fremgår av tall utarbeidet av Norsk Sjømatråd (FU s 

20-22) at eksport av laks totalt har økt vesentlig siden 1986. Mens eksporten av norsk laks 

i 1986 ifølge St meldingen gjengitt ovenfor var 896 tonn, har eksporten av laks økt fra 

1 004 971 tonn i 2017 til 1 119 253 tonn i 2019.  
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I tillegg kommer at vurderingen av hvilke faktorer som har betydning for norsk laks´ 

omdømme kan endres over tid. I en Meta Study (metaanalyse) fra Norsk Sjømatråd om 

omdømme («reputation») til norsk laks i Europa av 27.02.2020, FU s. 780 flg, fremgår at 

det er to trender som har betydning for omdømme; fiskehelse og bærekraft. I tillegg 

fremgår det av studien at ferskhet («freshness») er den viktigste faktoren for kjøperen av 

fisk. De øvrige faktorene for kjøper angis å være denne i rekkefølgen; smak, kvalitet, pris, 

farge og opprinnelse. I studien er det også angitt hvordan Norge fremstår som 

oppdrettsnasjon og hvor det er vektlagt miljøvennlighet, høy levestandard, laksens vilkår, 

streng regulering og et utviklet samfunn. 

 

Etter rettens vurdering innebærer det ovenstående at hvilke faktorer som kan styrke eller 

svekke norsk laks sitt omdømme er knyttet til flere forhold enn eksport av produksjonsfisk. 

Forhold som kan medføre at norsk laks er ferskest mulig på kjøpstidspunktet, fiskevelferd 

og at næringen driver bærekraftig, er også faktorer som synes å ha betydning for norsk 

laks´ omdømme i Europa. Det samme gjelder betydning av at næringen er strengt regulert. 

Etter rettens vurdering er det den samlede reguleringen oppdrettsnæringen er underlagt 

som er av betydning, herunder kvalitetsforskriften. Retten er enig i at kvaliteten på norsk 

laks har betydning for omdømme og dermed for markedsadgangen for norsk laks, men at 

dette er knyttet til flere forhold enn å hindre eksport av produksjonsfisk slik 

omdømmeundersøkelsen viser.  

 

Etter rettens vurdering vil forskriftens formål oppnås uansett om ordet «innenlands» må 

innfortolkes i bestemmelsens første ledd eller ikke. 

 

Kvalitetsforskriften er endret flere ganger. I den tilsvarende forskriften fra 1986 var det 

også kravene til kvalitetsgraderingen regulert i forskriften. Det fremgikk av denne 

forskeriften § 16-1 forutsatte at oppdrettslaks skulle sorteres og kvalitetsgraderes før 

pakking. For fisk som ikke skulle pakkes skulle kvalitetsgraderingen skje før tilvirkning. 

Det fulgte av bestemmelsen av graderingen skulle skje i fore kvalitetsklasser; superior, 

ordinær, produksjonsfisk A og produksjonsfisk B. Det tillå Fiskeridirektøren å fastsette 

nærmere regler for hvilke krav som skulle stilles til de enkelte kvalitetsklassene. Det 

fremgikk videre at bestemmelsens 5 ledd at fisk av lavere kvalitet enn superior og ordinær 

ikke kunne eksporteres som ferskfisk, men som bearbeidet fisk. 

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som i oktober 1995 fremla en rapport om det langsiktige 

arbeidet med revisjon av kvalitetsforskriften fra 1986. Det fremgår av mandatet for 

arbeidsgruppen, JU s. 291 flg., at dette omfattet vurdering av flere forhold, herunder 

avklare ansvar og oppgaver for den offentlige kvalitetskontrollen og finne en formåls-

tjenlig avgrensing mellom ansvaret til det offentlige kontrollverk og næringsaktørene. Det 

ble bla. anbefalt at krav, spesifikasjoner og forventninger fra markedene som grunnlag for 

produksjon, sortering og klassifisering, burde være næringsaktørenes sak. Arbeidsgruppen 

skulle også se om det er grunnlag for å ta ut deler av forskriftsverket som i stedet kan 

fungere som ikke rettslig bindende normer (standarder) for aktører i næringa og i tilfelle 

vurdere hvem som har ansvar for å utarbeide og ajourføre slike standarder. Det ble foreslått 
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at tidligere betegnelser på handelsklasser på saltfisk og klippfisk (Ekstra, Populær, 

Superior), graderingsregler for oppdrettsfisk (Superior, Ordinær, Produksjonsfisk) og 

betegnelser som etableres som bransjestandarder, vil ikke bli beskyttede betegnelser i 

regelverket. De vil derfor ikke være gjenstand for kontroll fra myndighetenes side, med 

unntak av de tilfelle hvor det etterspørres attest i samsvar med en bransjestandard. 

 

I Kvalitetsforskriften fra 1996 fremstår deler av dette arbeidet hensyntatt. I forskriftens 

kapittel 9, som gjelder for oppdrettet fisk, er § 9-6 endret slik at kravene til 

kvalitetsgradering er tatt ut. Ordlyden i bestemmelsen er endret til 

 

1. Oppdrettet fisk sorteres slik at fisk med tydelig kjønnsdrakt, sår, misdannelser, grove 

behandlingsfeil eller indre kvalitetslyter ikke omsettes til detaljsalg, storhusholdning eller 

forbruker. Fisk med slike feil tillates bare omsatt til godkjente virksomheter innenlands som 

har nødvendig utstyr og hvor feilretting skal foretas. 

 2. Ved innenlands transport av fisk som har ovennevnte feil, skal emballasjen merkes 

tydelig med «Kun for tilvirkning innenlands». 

3. Fisk eller deler av fisk som sorteres ut fordi de har ovennevnte feil og hvor feil ikke kan 

rettes, skal ikke bringes i omsetning til folkemat. 

 

I bestemmelsens første ledd stilles krav til sortering i første setning. For andre setning lå en 

omsetningsbegrensning for den fisken som er utsortert. Den utsorterte fisken kunne bare 

omsettes til godkjente virksomheter innenlands. 

  

Kvalitetsgraderingen ble samtidig overført til bransjestandarder. Det er fremlagt for retten 

en bransjestandard fra 1991 som er angitt å være 2 utgave av denne. Det fremgår at 

formålet i standardens pkt. 1 er 

 

Bransjestandarden stiller generelle og spesifikke krav til kvalitetsgradering av oppdrettet 

laks. Standarden er frivillig i bruk og skal bidra til å gi en entydig beskrivelse og oppfatning 

av norske fiskeprodukter. Standarden skal videre bidra til å forenkle markeds-

kommunikasjon, blant annet som et verktøy under kontrakts- og ordreutarbeiding. 

Fiskeridirektoratets kontrollverk kan gi attest i samsvar med bransjestandard som er 

akseptert av Fiskeridirektøren 

 

Det fremgår videre av pkt. 2 at standarden omfatter kvalitetsgradering av oppdrettet laks i 

klassene superior, ordinær og produksjonsfisk.  

 

Mandatet omfattet også innføring av egenkontrollsystem, herunder bruk av HACCP-

systemet (kritisk kontrollpunktanalyse) og hvilke konsekvenser dette kunne få for det 

offentliges kontrollrutiner. Det ble foreslått innføring av dette, og dette ble vedtatt slik 

retten har forstått det. 

 

Ved forskriften fra 2003, som fortsatt er gjeldende, ble bestemmelsen redigert og 

angivelsen av hvilke fisk som skulle utsorteres språklig endret. Fisk som skal utsorteres er 

etter første ledd «med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil». 
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Det fremgår av lovdata at flere av bestemmelsene i forskriften har vært endret, men § 17 

ble ikke endret før i april 2019.   

 

Gjennomgangen av tidligere forskriftsreguleringen innebærer etter rettens vurdering at selv 

om sorteringskravene har vært endret, har det hele tiden vært et krav om at feilretting og 

omsetning av utsortert produksjonsfisk skulle skje innenlands. Hvor sorteringen skulle skje 

er imidlertid ikke omtalt i de ulike bestemmelsene.  Etter rettens vurdering gir 

forskriftshistorikken ikke veiledning for tolkningsspørsmålet ettersom temaene har vært 

andre enn spørsmålet om sorteringen måtte skje innenlands.   

 

Det følger av matloven § 23 at Mattilsynet er tilsynsmyndighet eller matloven med 

tilhørende forskrifter, og har kompetanse til å treffe vedtak for gjennomføring av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. 

 

Mattilsynet har fattet vedtak i flere saker i perioden 2001 til 2015 etter søknader om 

tillatelse til å eksportere produksjonsfisk.  Eksempelvis har Mattilsynet Hovedkontor 

03.07.2015 gitt avslag på søknad om dispensasjon til å eksportere produksjonsfisk til 

Ukraina. Mattilsynet på Nordmøre fattet 11.02.2015 vedtak om å båndlegge frosset fisk 

med sår klargjort for eksport med hjemmel i forskriftens § 17. Forvaltningspraksisen 

gjelder eksport av fisk som er sortert, og gir etter rettens vurdering derfor begrenset 

veiledning ved fortolkningsspørsmålet. Forvaltningspraksis etter forskriftsendringen gir 

liten om noen veiledning ved fortolkningen. 

 

Staten har anført at hensynet til tilsyns- og sanksjonskompetansen til norske myndigheter 

tilsier at § 17 første ledd må fortolkes slik at sorteringen av fisken må skje innenlands. 

Retten er ikke enig i det. 

 

Gjennomføringen av tilsynet med næringen har imidlertid endret seg over tid. Fra 

oppdrettsnæringens tidligere periode omtalt ovenfor, hvor tilsynet omfattet en rekke 

forhold herunder selve kvalitetsgraderingen, har tilsynet endret seg fra stedlig tilsyn til 

tilsyn hovedsakelig basert på selskapenes internkontrollsystem. Vitnet Rokkones fra 

Mattilsynets Hovedkontor forklarte at tilsynet kontrollerer HCCAP, en metode for 

internkontroll basert på internasjonale standarder. Tilsynet er rettet mot internkontrollen 

hvor også kvalitetshensyn skal være ivaretatt, men med særlig vekt på mattrygghet. Det 

gjennomføres fortsatt stedlig tilsyn, men det er svært sjelden at det gjennomføres kontroll 

av kvaliteten. Vitnet forklarte videre at det gjennomføres kontroll av fiskeri utenfor norsk 

sone, som eksempelvis krillfiske i Sørishavet.  Slike kontroller er krevende, og tilsynet 

arbeider med å finne mer moderne måter å gjennomføre slike tilsyn på. 

 

Det flere forhold som tilsier at kontroll- og sanksjonshensynet for å kontrollere utsortering 

av produksjonsfisk ikke kan tillegges særlig vekt. Kvalitetsforskriften har vært revidert 

flere ganger, og ved revisjonen i 1996 ble kvalitetsgraderingen overfor til markedet, idet 

det bl.a. ble vurdert slik at markedsaktørene kunne regulere kvalitetskravet ved prising av 

fisken. Retten viser videre til at angivelsen av hvilke feil eller mangler som har medført 
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utsortering som produksjonsfisk også har vært endret utover en språklig endring. Tidligere 

ble fisk med tydelig kjønnsdrakt omfattet av fisken som skulle utsorteres og kunne 

feilrettes jf. § 9-6 i 1996-forskriften, mens slik fisk etter gjeldende forskrift omfattes av     

§ 14 og dermed ikke kan omsettes til humant konsum. Etter rettens vurdering tilsier dette at 

behovet for reguleringen av kravet til kvalitet for oppdrettsfisk har endret seg over tid. 

 

I denne sammenheng viser retten også til forslaget til revisjon av kvalitetsforskriften fra 

Mattilsynets Hovedkontor, et arbeid som ble påbegynt i 2017. Selv om forslaget ikke ble 

fulgt opp fra departementets side, er det for retten relevant å se hen til hvordan fagorganet 

vurderte behovet for en bestemmelse som § 17 som del av reelle hensyn. Mattilsynets 

Hovedkontor viste her til bl.a. fangsthåndteringens betydning for kvaliteten på fisken, at 

det har vært en utvikling i næringen siden 1996, og at bestemmelsen kunne erstattes av en 

generell bestemmelse om at fisk og fiskevarer skal tilfredsstille kvalitetskravene i 

markedet. Slik retten forstår forslaget har ikke tilsynsorganet sett behov for å regulere 

produksjonsfisk som tidligere, men heller overlate dette til markedet. Hensynet til 

kontrollbehovet gir derfor støtte for at ordet «innenlands» ikke må innfortolkes i 

bestemmelsen. Kontrollen kan gjennomføres selv om oppdrettsfisken transporters ut av 

Norge før sortering. 

 

Som nevnt ovenfor vil den sentrale vurderingen ved tolkingstvil være å finne frem til den 

løsningen som best er i samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer, og som 

sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne. Ordlyden er klar. Andre 

rettskilder gir etter rettens vurdering ikke holdepunkter for at ordet «innenlands» må 

innfortolkes i bestemmelsens første ledd. Ved forskriftsendringen ble § 17 derfor materielt 

endret ved at bestemmelsen i realiteten innført et påbud om at slaktebåter må operere slik 

at oppdrettsfisk sorteres innenlands.  

 

NFDs omgjøringsvedtak ble fattet før forskriftsendringen. Etter rettens vurdering manglet 

dermed omgjøringsvedtaket hjemmel. Omgjøringsvedtakets manglende hjemmel i § 17 ble 

reparert ved Resolusjonen ettersom den er fattet etter at forskriftsendringen var kunngjort. 

 

4.9.6 Saksbehandlingen – god forvaltningsskikk 

Hav Line har anført en rekke grunnlag for at Resolusjonen er ugyldig. Det er ikke anført 

særskilt at saksbehandlingen er i strid med god forvaltningsskikk. Imidlertid er de anførte 

ugyldighetsgrunner etter rettens vurdering dekkende også for dette.  

 

Retten har kommet til at Resolusjonen er grovt urimelig overfor Hav Line. Retten finner 

likevel grunn til å gi noen korte bemerkninger til saksbehandlingen etter at Mattilsynets 

hovedkontors vedtak ble fattet, og som det er redegjort for ovenfor. Retten har ikke 

merknader til innholdet i forskriftsendringen.  

 

NFD varslet Hav Line kort tid etter Mattilsynets hovedkontors vedtak at NFD ville 

omgjøre vedtaket av eget tiltak. Omgjøringsvedtaket treffes som nevnt uten at § 17 ga 

hjemmel til det. I perioden mellom varselet om omgjøring 16.11.2018 og 
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omgjøringsvedtaket 03.12.2018 bestilte NFD en endring av kvalitetsforskriften § 17 hos 

Mattilsynets hovedkontor, en endring som ga NFD tilstrekkelig hjemmel i klageomgangen. 

Denne saksbehandlingen må sees i sammenheng med de politiske signalene som ble gitt 

fra tidligere og ny politisk ledelse i departementet. For Hav Line må denne 

saksbehandlingen ha blitt oppfattet som uforutsigbar og lite betryggende.  

 

Forslaget til revisjon av bl.a. kvalitetsforskriften, hvor bl.a. § 17 var foreslått fjernet, var til 

behandling i NFD da Nesvik tiltrådte. Forskriftsendringen som bare gjaldt § 17 første ledd 

anvendes overfor Hav Line når klagen over omgjøringsvedtaket behandles. Etter rettens 

vurdering reiser dette spørsmål om forvaltningen her har opptrådt i samsvar med god 

forvaltningsskikk. Det er det ikke nødvendig for retten å komme nærere inn på, men 

bemerker at saksbehandlingen er relevant ved urimelighetsvurderingen.  

 

4.9.7  Forventinger og forvaltningens handlefrihet 

Forskriftsendringen vinteren 2019 ble initiert av politisk ledelse i NFD, og innebar et annet 

politisk syn enn tidligere generelt og konkret for Hav Lines prosjekt.  I Granavold-

plattformen, den politiske plattformen for regjeringen utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet, 

Venstre og Kristelig Folkeparti, er det under omtalen av fiskeri og havbruk tatt inn en 

formulering om at regjeringen vil «Fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til 

havbruksnæringen og håndtering av produksjonsfisk». Forskriftsendringen var dermed 

politisk forankret i denne regjeringsplattformen etter de endringene i regjeringens 

sammensetning som var foretatt. 

Endringer i politiske vurderingen kan alltid skje, og er en risiko borgerne må innrette seg 

etter og dermed ta hensyn til ved sine investeringer. Hva som var motivet bak den politiske 

endringen er det ikke nødvendig for retten å ta stilling til, men det kan inngå som ett av 

flere momenter ved urimelighetsvurderingen. De første medieoppslagene etter skifte av 

fiskeriminister tilkjennega et annet syn på betydningen slaktebåter kunne ha for 

arbeidsplasser i Norge enn fra den tidligere fiskeriministeren, og retten viser her til det som 

er gjengitt fra Stortingsforhandlingene ovenfor. Så vel forskrifter som forskriftsendringer 

kan ha andre politiske sidevirkninger som anses samfunnsmessig ønskelig, men 

forskriftendringen må likevel være innenfor formålet. Sikring av arbeidsplasser ligger ikke 

innenfor formålet kvalitetsforskriften primært skal sikre. Begrunnelsen for 

forskriftsendringen ble senere i media og i høringsdokumentene endret til å være hensynet 

til omdømme for norsk oppdrettsfisk, kvalitet og dermed for markedsadgangen.  

Selv om borgerne må akseptere regelendringer som følge av endringer i det politiske syn 

ved for eksempel storingsvalg og/eller regjeringsskifter, må det for Hav Line har fremstått 

som en svært lite sannsynlig at et skifte av nærings- og fiskeriminister innen samme 

regjering og fra samme parti skulle medføre en annen politisk oppfatning enn det den 

foregående ministeren hadde uttalt, og med den konsekvens at Mattilsynets hovedkontors 

vedtak ble omgjort av eget tiltak. Dette representerer en endring i den politiske 

oppfatningen Hav Line hadde en berettiget forventning om at ledelsen i NFD hadde.  
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4.9.8 Konsekvensene av resolusjonen for Hav Line. 

Forskriftsendringen Resolusjonen bygger på, og de økonomiske konsekvensene av denne 

har rammet Hav Line svært hardt. Hav Line har drevet under en dispensasjon med en rekke 

vilkår, som utløper 01.07.2020. Hav Line har søkt om forlengelse av dispensasjonen, men 

søknaden er avslått.  

 

Hav Line har foretatt investeringer i Norwegian Gannet for omkring kr 750 000 000 basert 

på de avklaringer de mente å ha både faglig ved fagorganet og hos politisk ledelse i FND. I 

tillegg til byggingen av Norwegian Gannet har Hav Line investert i eiendomsselskap og 

driftsselskap for virksomheten i Danmark i størrelsesorden kr 100 000 000 gjennom bl.a. 

leasingavtaler. Hav Line har videre investert omkring danske kroner 60-65 000 000 i 

bygninger i Danmark for mottaksanlegget. Retten viser her til vitneforklaring fra tidligere 

finansdirektør i Hav Line, Tor Erik Tveit.  

Etter bevisførselen, herunder vitneforklaring fra Kjølås gjengitt ovenfor, vil det måtte 

foretas betydelige ombygginger av Norwegian Gannet dersom fisken må sorteres om bord 

og leveres for feilretting i Norge før båten seiler til Danmark. I følge vitnet er alle 

kvadratmeterne om bord maksimalt utnyttet. De mange rørene om bord, ventiler mv, er 

installert etter den prosessen som foregår om bord, og ethvert inngrep i dette vil være et 

stort inngrep. Dersom det skulle gjøre endringer om bord i båten mente vitnet at eneste 

muligheten ville være å ta av alt utstyret for deretter å begynne helt på nytt igjen.  

Tor Erik Tveit forklarte videre at utnyttelse av den slaktekapasiteten båten er bygget for 

var og er essensiell for lønnsomheten, dvs antall kilo fraktet fisk per tur per år. Vitnet 

forklarte at nøkkelen for å lykkes er volum, og at det derfor var foretatt en rekke 

beregninger av slaktevolum vs lønnsomhet. Dersom slaktevolumet nedskaleres til 50 % av 

kapasiteten ville båten ikke generere nok inntekter til å dekke egne faste og løpende 

kostnader. Ved beregningene hadde vitnet tatt høyde for planlagt vedlikehold, uventede 

verkstedsopphold mv for denne båten, som det normalt må tas høyde for innen skipsfart.       

Etter bevisførselen legger retten til grunn at en ombygging hvor sorteringsprosessen skal 

foregå om bord vil, hvis det er teknisk mulig, vil pådra Hav Line store utgifter. I tillegg vil 

slaktevolumet måtte reduseres ved en eventuell ombygging, uten at retten har grunnlag for 

å beregne hvor mye slaktekapasiteten ville måtte reduseres i så fall.  

I følge Styreleder Carl Erik Arnesen i Hav Line ville en ombygging dessuten få betydning 

for lugarkapasiteten om bord. Dersom prosessen om bord bygges om vil det få betydning 

for arbeidsplassene om bord med tilhørende økning av lugarkapasiteten. Dette vil 

ytterligere redusere lønnsomheten. Alle disse forholdene innebærer etter rettens vurdering 

at det etter en eventuell ombygging vil være nærmest umulig for Norwegian Gannet å 

kunne generere nok inntekter til å dekke en tilstrekkelig andel av båtens kostnader. 

Forklaringene fra bl.a. vitnet Tveit om volum og lønnsomhet tilsier etter rettens vurdering 

at bruk av Norwegian Gannet som en tradisjonell brønnbåt i Norge ikke vil generere nok 

inntekter til å dekke båtens kostnader. En slik løsning vil videre medføre at selskapet ikke 
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vil benytte anlegget i Danmark som forutsatt med de økonomiske konsekvensene det 

innebærer.   

Arnesen forklarte at Hav Line, som er konsernspissen, har avgitt morselskapsgarantier 

overfor bankene som har finansiert investeringene i Norwegian Gannet. De garantiene Hav 

Line har avgitt innebærer etter rettens gjennomgang av låneavtalene et ansvar som er 

tilnærmet lik ansvaret som medlåntaker. I tillegg kommer låneavtalens bestemmelser om 

plikt til å innbetale ytterligere egenkapital om nødvendig. Dersom Norwegian Gannet ikke 

kan drives etter de forutsetningene båten er bygget for vil det, som Arnesen uttalte det, 

«være slutt 01.07.2020», som er utløpsdatoen for dispensasjonen Hav Line nå driver under. 

Retten forstår og legger til grunn denne uttalelsen slik at Hav Line dermed vil bli illikvid 

og ansvaret under morselskapsgarantiene gjort gjeldende.  

4.9.9 Konklusjon 

Retten har ved sin vurdering tatt utgangspunkt i at terskelen for å kjenne et vedtak ugyldig 

på grunn av grov urimelighet er svært høy, og at retten må foreta en konkret vurdering av 

flere momenter, jf HR -2011-205-A gjengitt ovenfor. Som nevnt ovenfor er domstolenes 

prøvingsintensitet av forvaltningen svakere ved vedtak som har negative økonomiske 

konsekvenser enn ved inngrep overfor borgerne. 

Retten er likevel kommet til at vedtaket er ugyldig på grunnlag av grov urimelighet som 

følge av at Hav Line hadde berettigede forventinger om at Mattilsynet og politisk ledelse 

ville godkjenne Norwegian Gannet til dens planlagte bruk. Ved denne vurderingen har 

retten lagt vekt på at Hav Line ikke kunne ha foretatt seg noe mer eller annet enn det 

gjorde for å redusere risikoen ved de investeringene selskapet med datterselskaper har 

foretatt i Norwegian Gannet og i Danmark. Endringen i den politiske vurderingen av 

selskapets virksomhet fremsto som plutselig og uventet for Hav Line. Dette omfatter også 

saksbehandlingen knyttet til dette.  

Retten har videre lagt vekt på de omfattende økonomiske konsekvensene vedtaket har for 

Hav Line. I tillegg til investeringene i Norwegian Gannet, omtalt ovenfor, kommer 

risikoen for tap på investeringene i Danmark. Samlet dreier det seg om investeringer som 

totalt er oppunder 1 milliard kroner, og hvor størrelsen på tapet derfor vil være betydelig. 

Konsekvensene av vedtaket for Hav Line-konsernet ville bli svært store og det er 

nærliggende at selskapet ville måtte begjære oppbud. 

Etter en helhetsvurdering er retten derfor kommet til at konsekvensene for Hav Line, 

sammenholdt med de forventingene investeringene ble gjort i tillit til, er så usedvanlig 

store at vedtaket må kjennes ugyldig fordi det er grovt urimelig. 

 

5. Rettens vurdering i sak 19-115453TVI-BERG/2 

 

Hav Line har bragt lovligheten av forskriftendringen inn for retten. Partenes påstander og 

grunnlaget for disse er inntatt under pkt 2.3 og 3.3 ovenfor, og retten viser til disse. 
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Det følger av tvisteloven § 13 at den som reise saken må påvise et reelt behov for å få 

kravet avgjort i forhold til saksøkte, og at dette avgjøres ut fra en samlet vurdering av 

kravets aktualitet og partenes tilknytning til dette. 

 

Retten har i sak 19-058944TVI-BERG/1 prejudisielt behandlet og tatt stilling til Hav Lines 

anførsler om forskriftsendringens gyldighet. Retten har i denne tvisten kommet til at ingen 

av Hav Lines anførsler for at forskriftsendringen kan føre frem, og dermed at 

forskriftsendringene er gyldig. Slik retten har forstått Hav Lines anførsler er Hav Line enig 

i at Hav Line i så fall ikke har et aktuelt behov for særskilt dom for forskriftsendringens 

gyldighet.    

 

Når vilkårene etter tvisteloven § 1-3 ikke foreligger skal retten normalt avvise saken. 

Tvisteloven § 9-6 tredje ledd angir at retten adgang til å la være å ta stilling til et 

avvisningsspørsmål i tilfelle hvor det fremstår som klart at saksøkeren ikke kan få medhold 

i realiteten. På bakgrunn av rettens avgjørelse i 19-058944TVI-BERG/1 finner retten det 

klart at Hav Line ikke kan få medhold i realiteten. Retten velger derfor å avsi 

frifinnelsesdom i saken i medhold av tvisteloven § 9-6 tredje ledd.  

 

 

6. Sakskostnader 

 

Med det resultat retten har kommet til i de forente sakene, har hver av partene fått fullt 

medhold; Hav Line har fått fullt medhold i sak 19-058944TVI-BERG/1, mens staten har 

fått fullt medhold i sak 19-115453TVI-BERG/2.  

 

Det følger av tvisteloven § 20-2 at en part som har vunnet saken har krav på full erstatning 

for sine sakskostnader hos motparten. Hver av partene har inngitt omkostningsoppgaver 

over de samlede kostandene de respektive parter har hatt. I retten bekreftet partene at 

omkostningsoppgavene skal deles slik at 70 % av kostandene er knyttet til sak 19-

058944TVI-BERG/1 og 30 % av kostandene er knyttet til sak 19-115453TVI-BERG/2.  

 

Retten har vurdert, men ikke funnet grunnlag for å anvende unntaksbestemmelsen i 

tvisteloven § 20-2 tredje ledd i sak 19-058944TVI-BERG/1.  

 

Retten har som nevnt vært i tvil om forskriftsendringen i realiteten utgjorde et 

enkeltvedtak, og dette er relevant ved saksomkostningsavgjørelsen i sak 19-115453TVI-

BERG/2. Det følger av tvisteloven § 20-2 tredje ledd at motparten kan fritas for 

erstatningsansvaret hvis tungtveiende grunner gjør det rimelig, og angir hvilke forhold det 

særlig skal legges vekt på, herunder om saken var tvilsom. Om unntaksregelen skal 

anvendes vil bero på et skjønn i det konkrete tilfellet. At det har vært grunnlag for en viss 

tvil på et punkt i avgjørelsen er i seg selv ikke tilstrekkelig til å frita motparten for 

saksomkostningsansvaret, jf. Rt 2014 s. 1087. Retten viser videre til at spørsmålet det er 

knyttet tvil til utgjorde en begrenset del av saken. Slik retten vurderer det tilsier ikke 

styrkeforholdet mellom partene at unntaksbestemmelsen anvendes. Retten er etter en 
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helhetsvurdering kommet til at det ikke er grunnlag for å anvende unntaksregelen i dette 

tilfellet.   

 

Advokat Hatland har fremlagt omkostningsoppgave hvor salæret er krevet dekket med     

kr 6 081 355,71 eks mva. I tillegg er det krevet dekning av utlegg med kr 24 115 eks mva. 

Regjeringsadvokaten har i sin omkostningsoppgave krevet erstattet salær med kr 803 300 

og utlegg med til sammen kr 50 400.  

 

Regjeringsadvokaten har anført at motpartens omkostningsoppgave må omfatte timer 

medgått til arbeid i begjæringen om midlertidig forføyning for Bergen tingrett i januar 

2019, og at oppgaven uansett angir et for høyt timetall. Advokat Hatland har opplyst at alt 

arbeid med forføyningssaken er holdt utenfor slik at arbeidsoppgaven kun gjelder arbeidet i 

de forente sakene retten nå har avgjort. Det er videre anført at arbeidet ble omfattende bl.a. 

som følge av noen av anførslene som ble fremmet. 

 

Retten er enig i at omkostningsoppgaven til advokat Hatland angir et høyt timetall, til 

sammen 1 823,75 timer. Til sammenlikning fremgår det av statens oppgave at arbeidet i 

samme periode utgjorde 554 timer. Dette et moment i totalvurderingen, men gir ikke 

nødvendigvis særlig veiledning siden prosessfullmektigenes arbeidssituasjonen i slike 

saker er mindre sammenliknbare enn ved tvister mellom private parter. 

 

Det følger av tvisteloven § 20-5 at erstatningen skal dekke alle «partens nødvendige» 

utgifter ved saken hvor det også skal legges vekt på om det ut fra betydningen av saken har 

vært rimelig å pådra dem. Saken har utvilsomt vært av svært stor betydning for Hav Line. 

Sakens tvistetema har dessuten reist mange til dels kompliserte rettsspørsmål, som det har 

vært nødvendig å nedlegge mer arbeid i enn ved mange andre sivile tvister. Det har vært 

utvekslet en rekke prosesskrift i begge sakene knyttet til avklaring av faktiske som 

eksempelvis eierstruktur, finansiering mv. For rettens avgjørelse har det dessuten vært 

nødvendig å få belyst faktum så bredt som Hav Line la opp til under saksforberedelsen. 

Retten er derfor etter en helhetsvurdering kommet til at de kostnader som er pådratt har 

vært nødvendige og rimelige, jf tvisteloven § 20-5.  

 

Retten fastsetter etter dette sakskostnadene Hav Line skal tilkjennes til 70 % av samlede 

utgifter, dvs kr 4 273 829,50. 

 

Sakskostnadene staten skal tilkjennes fastsettes til 30 % av statens kostandsoppgave, og 

utgjør kr 256 110.  

 

* * * 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er sakens omfang, faktisk og rettslig. 

Partene har vært holdt orientert om tidspunktet for domsavsigelsen.    
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DOMSSLUTNING 

I sak 19-058944TVI-BERG/1: 

 

1. Vedtak i den kongelige resolusjonen av 21. juni 2019 om ikke å ta til følge Hav 

Line Gruppen AS´ klage over Nærings- og fiskeridepartementets omgjøringsvedtak 

av desember 2018 er ugyldig. 

2. Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementets dømmes til å erstatte Hav Line 

Gruppen AS´ sakskostnader med kr 4 273 829,50 –

firemillionertohundreogsøttitretusenåttehundreogtjueniogfemtiøre- innen 14 – 

fjorten – dager etter dommens forkynnelse.  

 

I sak 19-115453TVI-BERG/2: 

 

1. Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementets frifinnes. 

2. Hav Line Gruppen AS dømmes til å betale staten v/ Nærings- og 

fiskeridepartementets sakskostnader med kr 256 110 –

tohundreogfemtisekstusenetthundreogti- innen 14 – fjorten – dager etter dommens 

forkynnelse. 

    

 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

 

 

  Kristin  Farstad   

 

 

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 
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Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


