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Förslag om vissa ändringar i fiskerilagstiftningens sanktionssystem 

 

 

Småföretagarnas Riksförbund har genom remiss den 26 november 2013, beretts tillfället att avge yttrande 

över ovan rubricerade förslag till ändringar i fiskerilagstiftningen sanktionssystem. 

 

Det är förbundets uppfattning att förslaget är mindre bra eftersom det medför att det blir fler regler och 

fler som kommer att beröras av dessa. 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår förändringar som medför ökat regelkrångel och minskad 

rättssäkerhet för företagare i eller i anslutning till fiskerinäringen i Sverige. Förbundet anser att de 

föreslagna förändringarna inte går i takt med regeringens uttalade önskan om regelförenkling och 

förutsägbarhet i lagstiftnings sanktionssystem. 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår också ändringar i fiskelagen (1993:787), lagen (1994:1709) om 

EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolotiken och bilaga 1 till förordningen (1994:1716) om 

fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Man vill även utöka kretsen företagare som berörs av reglerna till 

att ”omfatta även andra än fiskare”, oklart vilka som avses. 

 

Dessutom innehåller förslaget en avgift istället för en rättslig prövning och stora variationer och 

otydligheter i avgifterna. 

 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att åtalsanmälningarna ”inte varit omfattande”, men anser ändå 

att reglerna bör ändras för att i stället ersättas med ett administrativt förfarande med sanktionsavgifter. 

Sanktionsavgifterna uppges bl.a. bli ”ändamålsenliga”, ”lätt konstaterbara” och skapa ”ökad förutsebarhet 

för allmänheten”. Förslaget innefattar att avgiften ska ”uppgå till minst 1 000 kronor och högst 500 000 

kronor”, jämfört med dagens förhållanden då avgiften kan sättas till högst 30 000 kronor. Havs- och 

vattenmyndigheten föreslår att 15 områden ska omfattas av sanktionsavgifter vid överträdelser. Vidare 

föreslår Havs- och vattenmyndigheten att vid felaktigheter i fångstdokuments ifyllande ”ska i stället 

sanktionsavgift betalas med en avgift som bestäms av HaV”. Detta kan inte betecknas som förutsägbart 

beslutsunderlag. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Även om havs- och vattenmyndigheten anser att beslut om sanktionsavgifter kan överklagas till 

förvaltningsdomstol, så innebär det en minskad rättssäkerhet med tjänstemannabeslut i stället för rättslig 

prövning. I vart fall bör verkställighet av sanktionsavgift inte ske innan tiden för överprövning passerats. 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo 

Lindgren, varit  föredragande. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


