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1 Innledning og bakgrunn 
Høringsnotatet gjelder gjennomføringen av forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og 

produktsamsvar (heretter omtalt som markedstilsynsforordningen). Europakommisjonen la 19. 

desember 2017 frem forslag til ny forordning om samsvar og håndheving av harmonisert regelverk 

for varer. Forslaget ble fremmet av Europakommisjonen sammen med forslag til ny forordning om 

prinsippet om gjensidig godkjenning av varer. Til sammen utgjorde dette en revisjon av den såkalte 

"varepakken", som var et av tiltakene i indre markedsstrategien som ble lagt frem av 

Europakommisjonen høsten 2015. Forslaget til forordning fra Europakommisjonen ble sendt på 

høring i Norge i starten av 2018. Det ble på bakgrunn av dette utarbeidet en EØS EFTA-kommentar 

til forslaget. 

Markedstilsynsforordningen ble vedtatt 20. juni 2019 og medfører en revisjon av deler av gjeldende 

forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering. Den nye forordningen skal erstatte 

artikkel 15-29 i gjeldende forordning og berører dermed hovedsakelig markedstilsyn, og ikke 

bestemmelsene om akkreditering, CE-merking etc. Det ble i beslutningsprosessen i EU gjort til dels 

store endringer i Europakommisjonens opprinnelige forslag til forordning.  

Bakgrunnen for forordningen er en erkjennelse av at det fortsatt er for mange varer som omsettes i 

det indre marked som ikke er i samsvar med krav som settes i relevant regelverk. Dette går fra varer 

som er feilmerket til produkter som utgjør alvorlig fare for helse og miljø. Denne situasjonen 

forverres av den stadige økningen av netthandel.  

I tillegg til å være sikkerhetsmessig problematisk er dette også et konkurransemessig problem. 

Virksomheter som følger regelverket, taper i konkurransen mot virksomheter som ikke oppfyller   

kravene som er satt til de ulike varene og som dermed produserer til lavere kostnader. Dette 

medfører at disse kan tilby varer til en lavere pris enn de seriøse konkurrentene. Blant disse 

virksomhetene finner man både de som gjør dette på grunn av manglende kunnskap om gjeldende 

regelverk, og de som bevisst unnlater å følge regelverket.  

Formålet med forordningen er å styrke tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk 

med sikte på at bare varer som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i det indre marked. 

Utfordringene som er knyttet til det globale markedet og økende kompleksitet i leveransekjedene, 

samt økende tilbud over nettet, må møtes med styrket håndheving for å sikre forbrukernes og de 

seriøse markedsdeltakernes interesser.   

Markedstilsyn er et nasjonalt anliggende og gjennomføring og kontroll av EØS-regelverk skal være 

EØS-statenes ansvar. Men dette er ikke tilstrekkelig og det indre marked vil ikke fungere etter 

intensjonen dersom det finnes like mange systemer for markedstilsyn som antall EØS-stater. Det 

finnes dessuten totalt over 500 myndigheter i EØS som fører tilsyn med tekniske og formelle krav til 

varer (fra én til over 200 pr. land). Dersom EØS-statenes myndigheter legger ulik innsats og ressurser 

i markedstilsyn og håndhever brudd på regelverket forskjellig, vil det kunne få uheldige virkninger og 

medføre ulike konkurransevilkår. Useriøse aktører i markedet utnytter det fragmenterte markedet 

på bekostning av forbrukere og produktsikkerhet. Forordning (EU) 2019/1020 søker å møte dette 

med å bl.a. fastsette felles krav til organiseringen av, og innholdet i, nasjonalt markedstilsyn.  

2 Høringsnotatets struktur 
Høringsnotatet er strukturert på følgende måte:  
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I punkt 3 beskrives kort formelle sider ved innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. I punkt 4 gis 

et kort stikkordmessig sammendrag av de viktigste endringene fra gjeldende forordning om 

markedstilsyn til den nye forordningen. I punkt 5 beskrives forordningens formål og virkeområde. I 

punkt 6 gis en gjennomgang av forordningens innhold. I punkt 7 redegjøres det for hvilke nasjonale 

myndigheter forordningen retter seg mot. I punkt 8 redegjøres det for rettstekniske vurderinger og 

valg knyttet til hvordan forordningen skal gjennomføres i norsk rett. 

En sentral del av forordningen er artikkel 14 som setter krav til at tilsynsmyndighetene skal ha et sett 

med tiltak til rådighet ved sin myndighetsutøvelse. Punkt 9 i høringsnotatet er en omfattende del av 

notatet og knytter seg til gjennomføring av artikkel 14 i norsk rett. I punkt 10 redegjøres det for 

forordningens bestemmelse om tilbakekreving av kostnader ved tilsyn. I punkt 11 beskrives 

tilsynsmyndighetenes adgang til å ilegge sanksjoner. 

I punkt 12 redegjøres det for økonomiske og administrative konsekvenser som følge av 

gjennomføringen av forordningen i norsk rett.  

I punkt 13 fremgår forslag til ny forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m., som inntas av praktiske 

grunner.  

I punkt 14 fremgår merknader til de enkelte lovbestemmelsene som berøres av gjennomføringen av 

forordningen. I punkt 15 fremgår forslag til lovendringer. I punkt 16 fremgår forslag til 

forskriftsendringer. Forslag til lov- og forskriftsendringer er utarbeidet i samarbeid med de ansvarlige 

fagdepartementene.  

3 Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen 
Forordning (EU) 2019/1020 ble vedtatt 20. juni 2019 og ble publisert i Den europeiske unions 

tidende 25. juni 2019. Hoveddelen av forordningen har blitt anvendt i EU fra 16. juli 2021. 

Bestemmelsene om nytt nettverk som skal opprettes på europeisk nivå kom til anvendelse fra 1. 

januar 2021.  

Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen nødvendiggjør noen tekniske tilpasninger i 

forordningsteksten.  

Det er i markedstilsynsforordningen mange referanser til forordning (EU) 952/2013 "Union Customs 

Code" (UCC) – tollkodeksen. Sistnevnte forordning er ikke tatt inn i EØS-avtalen da den ikke er EØS-

relevant. Ved innlemmelse av markedstilsynsforordningen i EØS-avtalen må det gjøres tilpasninger 

som ivaretar dette og gjelder bl.a. artikkel 25 om kontroll av produkter fra tredjeland. Dette er i 

utgangspunktet tilpasninger som ville ha vært dekket av den horisontale tilpasningen i protokoll 1 til 

EØS-avtalen, men siden det her vises til forpliktelser og prosedyrer i en rettsakt som ikke er tatt inn i 

EØS-avtalen, må spesifikke tilpasninger likevel gjøres. Artikkelen henviser til tollmyndigheter slik det 

følger av UCC. Tilpasninger må sikre at også tollmyndighetene i EØS EFTA-landene og prosedyrer 

som benyttes av disse, anses å tilsvare myndigheter og prosedyrer etter UCC.  

I artikkel 25(6) pålegges Europakommisjonen oppgaver som etter EØS-avtalens protokoll 1 punkt 4 

og 5, hvor horisontale tilpasninger fremgår, skal utføres av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Dette er 

oppgaver i tilknytning til innsending av informasjon om kontroll med varer som kommer inn til det 

indre marked fra tredjeland. I artikkel 25(7) fremgår oppgaver som går ut over den horisontale 

tilpasningen i protokoll 1, og det vil derfor kreve en spesiell tilpasning dersom ESA skal ha oppgaven 
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med å varsle EØS EFTA-landene om alvorlig risiko knyttet til produkter som de blir kjent med 

gjennom innrapportering fra disse landene. Siden det er ESA som skal være mottaker av meldingene, 

må også plikten til å varsle ligge der. 

I tilknytning til artikkel 30, som regulerer det nye nettverket "Union Product Compliance Network" 

(EUPCN), må det gjøres tilpasninger som sikrer tilgang til nettverket for EØS EFTA-landene og ESA på 

samme måte som for henholdsvis EU-landene og Europakommisjonen. Nettverket omtales nærmere 

i punkt 6.15.  

4 Hovedpunktene i forordningen  
Gjeldende forordning (EF) 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering gir overordnede regler om 

hvordan markedstilsyn skal organiseres nasjonalt. Forordningen stiller imidlertid få direkte krav til 

organisering og til hva som skal foreligge av myndighetskompetanse. Den nye 

markedstilsynsforordningen går lengre i å stille krav til medlemsstatene for på den måten å søke å 

oppnå et mer enhetlig og samordnet markedstilsyn i hele det indre marked.  

De viktigste innholdsmessige endringene i den nye markedstilsynsforordningen sammenlignet med 

gjeldende forordning er følgende: 

• Netthandel fremheves eksplisitt og det fremgår at tilsyn med varer som selges på denne 

måten må likestilles med tilsyn med varer som selges på tradisjonell måte.    

• Tydelige krav til hvilken undersøkelses- og håndhevingsmyndighet de nasjonale 

tilsynsmyndighetene skal gis for å drive tilsynsvirksomhet, samt hvilke tiltak som skal 

iverksettes. 

• Det stilles krav til samarbeid mellom tilsynsmyndigheter, også over landegrensene. 

• Krav om etablering av et nasjonalt samordningspunkt for tilsyn med varer.  

• Krav til at det skal finnes en ansvarlig markedsdeltaker i det indre marked for omsetning av 

varer underlagt krav i 18 spesifikke rettsakter.  

• Forsterket krav knyttet til kontroll av varer fra tredjeland. 

• Tydeliggjøring av forordningens virkeområde ved at det i et vedlegg til forordningen er 

opplistet 70 rettsakter som den gjelder for.  

• Økt bruk av ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) som 

verktøy for meldinger og kommunikasjon. 

• Flere nye definisjoner, bl.a. av distribusjonstjenester, risiko og nettbaserte grensesnitt. 

• Opprettelse av et nettverk på europeisk nivå ("Union Product Compliance Network" 

(EUPCN)). 

• Felles aktiviteter mellom tilsynsmyndigheter og organisasjoner som representerer 

markedsdeltakere eller forbrukere. 

5 Forordningens formål og virkeområde 
Forordningens formål kommer til uttrykk i artikkel 1: Å styrke tilsynet med visse produkttyper, med 

henblikk på beskyttelse av offentlige interesser som helse, miljø og sikkerhet. 

De 70 rettsakene som fremgår av vedlegg I utgjør forordningens virkeområde, jf. artikkel 2. Denne 

listen vil utvides dersom nye relevante rettsakter vedtas. Hvis det i noen av disse rettsaktene finnes 

regler om det samme som i den nye forordningen, er det de spesielle reglene som går foran, jf. lex 

specialis-prinsippet. Avgrensningen av virkeområdet til de 70 rettsaktene innebærer at 
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næringsmidler, fôrvarer, legemidler, levende planter og dyr, produkter som skriver seg fra 

mennesker og produkter som er direkte relatert til planters og dyrs reproduksjon, ikke er omfattet.  

Bestemmelsene i kapittel VII om varer som kommer fra tredjeland har et videre nedslagsfelt og 

gjelder alle varer som er omfattet av harmonisert EU-regelverk, med mindre det ikke er gitt andre 

mer spesifikke bestemmelser. Forordningen er ikke til hinder for at tilsynsmyndigheter gjør spesielle 

tiltak med grunnlag i direktiv 2001/95/EF om generell produktsikkerhet.  

6 Forordningens innhold 

6.1 Definisjoner  
Det er i forordningens artikkel 3 gitt 26 definisjoner som er relevante for markedstilsyn med varer. 

Flere av disse er nye sammenlignet med forordning 765/2008.  

En av de nye definisjonene gjelder "leverandør av distribusjonstjenester". For å falle inn under 

definisjonen må man tilby minst to av fire oppgitte tjenester, men uten å ha et eierforhold til varen. 

De fire tjenestene er lagring, emballering, adressering og forsendelse. Posttjenester og 

godstransporttjenester er unntatt. Bakgrunnen for denne definisjonen er at dette er en type 

markedsdeltaker som allerede finnes, men som opererer på en annen måte enn de tradisjonelle 

aktørene og ikke passer inn i det eksisterende regelverket. Slike leverandører gjør noe av det samme 

som en importør, men passer ikke inn i definisjonen av "importør". For å sikre at det ikke her er et 

hull i håndhevingssystemet, anses det nå nødvendig at leverandører av distribusjonstjenester også 

gjøres til en markedsdeltaker som markedstilsynsmyndighetene kan rette krav mot ved håndheving 

av regelverk.    

"Markedsdeltaker" er en meget vid kategori og defineres i artikkel 3(13) som "produsenten, 

representanten, importøren eller distributøren, leverandøren av distribusjonstjenester eller en 

enhver annen fysisk eller juridisk person som er underlagt forpliktelser i forbindelse med at 

produkter framstilles, gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i samsvar med relevante deler 

av Unionens harmoniseringsregelverk". Deltakerne som her ramses opp defineres nærmere i de 

øvrige definisjonene i artikkel 3.  

6.2 Krav til at det finnes en ansvarlig markedsdeltaker i det indre marked og 

fjernsalg 
Artikkel 4 fastsetter at en vare underlagt krav som fremgår av 18 spesifikt oppgitte rettsakter, kun 

kan bringes i omsetning i det indre marked dersom det finnes en markedsdeltaker etablert i det 

indre marked som er ansvarlig for visse konkrete oppgaver oppgitt i bestemmelsen. Dette gjelder 

bl.a. samarbeid med tilsynsmyndigheter for å sikre at umiddelbart og nødvendig tiltak gjøres for å 

korrigere manglende samsvar med relevant regelverk. Den ansvarlige kan være produsent, importør, 

autorisert representant med skriftlig fullmakt til å utføre de konkrete oppgavene, eller en tilbyder av 

en distribusjonstjeneste, dersom ingen av de tre første er etablert i det indre marked. Det utdypes i 

artikkel 5 hvilke krav som følger av det å benytte en autorisert representant.     

De 18 rettsaktene som utgjør virkeområdet for artikkel 4, er valgt ut på grunnlag av involvert risiko, 

samt forholdsmessighet.  

De forpliktelsene som pålegges etter artikkel 4, gjelder fullt ut for alle de markedsdeltakerne som 

nevnes. Det vil variere, avhengig av markedsdeltaker, i hvilken grad forpliktelsene i artikkel 4 
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overlapper med andre forpliktelser etter gjeldende sektorregelverk. Tilsvarende bestemmelse som i 

artikkel 4 fremgår dessuten særskilt av flere av rettsaktene omfattet av forordningen, bl.a. rettsakter 

som regulerer kosmetikk, maritimt utstyr, personlig verneutstyr, leketøy, trykkpåkjent utstyr, 

gassapparater og maskiner.    

Forordningen gir Europakommisjonen hjemmel til å utarbeide en veileder om den praktiske 

anvendelsen av artikkel 4. Veilederen ble publisert 5. mars 2021. Formålet med veilederen er å gi 

markedsdeltakerne bedre grunnlag for å etterleve artikkel 4, samt å gi tilsyns- og tollmyndighetene 

et bedre grunnlag for å håndheve kravene. Det er bl.a. utdypet hva som ligger i kravene som stilles til 

den ansvarlige markedsdeltakeren, samt hvordan kravene i artikkel 4 i praksis vil slå ut noe ulikt, 

avhengig av hvilken markedsdeltaker det er snakk om. Tollmyndighetene har en sentral rolle med 

tanke på håndhevingen av bestemmelsen, noe som også er utdypet nærmere i veilederen. 

Artikkel 4 er særlig relevant for fjernsalg, i praksis først og fremst ved netthandel. Den kan derfor ses 

i sammenheng med artikkel 6 hvor det fremgår at en vare anses omsatt i det indre marked dersom 

tilbudet er målrettet mot sluttbrukere der. Tilbudet anses for å være målrettet mot sluttbrukere 

dersom markedsdeltakeren på noen som helst måte retter sine aktiviteter mot et medlemsland. Det 

at en nettside er tilgjengelig i et land er imidlertid ikke tilstrekkelig for å fastslå dette. Men dersom 

den er utformet på et lands språk, som det i utgangspunktet ikke er naturlig at blir benyttet, taler 

dette for at varen anses omsatt der. Det samme gjelder dersom det tilbys at varen kan sendes til et 

land. 

6.3 Krav til markedsdeltakerne om samarbeid 
Markedsdeltakerne pålegges etter artikkel 7 en plikt til å samarbeide med tilsynsmyndighetene om 

tiltak som kan fjerne eller dempe risiko som følger av aktuelle varer. Dette gjelder også for tilbydere 

av informasjonssamfunnstjenester når disse tilbyr varer som faller inn under lovens virkeområde.  

6.4 Informasjon til markedsdeltakere og felles aktiviteter  
Europakommisjonen pålegges i artikkel 8 å sørge for at informasjon om produktkrav mv. som følger 

av det harmoniserte regelverket for varer gjøres lett tilgjengelig på nett for markedsdeltakerne. Når 

det gjelder informasjon om nasjonal gjennomføring og implementering av slikt regelverk, skal 

medlemslandene sørge for at markedsdeltakerne på forespørsel får gratis tilgang til slikt.  

Artikkel 9 i forordningen åpner for at nasjonale tilsynsmyndigheter kan avtale med organisasjoner 

som representerer markedsdeltakere eller forbrukere, å drive aktiviteter med sikte på å fremme 

produkters samsvar med regelverk, holdningsskapende arbeid mv. Dette skal skje på en måte som 

sikrer at verken konkurransen mellom aktørene skades eller at tilsynsmyndighetenes uavhengighet 

påvirkes. 

6.5 Krav til markedstilsyn  
Det fastslås i artikkel 10 et helt grunnleggende krav om at medlemslandene er forpliktet til å 

organisere og føre tilsyn med varer i tråd med forordningen. Alle land skal ha en eller flere 

tilsynsmyndigheter. Det innføres i denne sammenheng også et krav om at hvert land har et sentralt 

samordningspunkt for tilsyn med varer, se nærmere omtale i punkt 7.2.  

Dersom det er flere enn én tilsynsmyndighet på et medlemslands territorium, skal landet sørge for at 

hver myndighet har klart definerte oppgaver. Det skal også etableres hensiktsmessige 
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kommunikasjons- og koordineringsmekanismer som gjør tilsynsmyndighetene i stand til å 

samarbeide tett og utføre sine oppgaver effektivt, jf. artikkel 10(6). 

I artikkel 11 settes det mange ulike krav til hvordan tilsynsmyndighetene skal utføre sin virksomhet. 

De skal bl.a. utøve myndighet og gjennomføre sine forpliktelser uavhengig, objektiv og upartisk. 

Tilsynsmyndighetene skal i tilstrekkelig omfang utføre egnede kontroller av produkters egenskaper. 

Avgjørelsen av hvilke undersøkelser som skal gjennomføres på hvilke varer, og i hvilket omfang, skal 

bygge på en risikobasert tilnærming. Nærmere kriterier for denne fremgår av artikkel 11(3).  

I artikkel 11(6) fremgår det at dokumentasjon som er lagt til grunn av en tilsynsmyndighet i et 

medlemsland også kan bli brukt ved undersøkelser av en vares samsvar med regelverket som gjøres 

av en tilsynsmyndighet i en annen medlemsstat, uten ytterligere formelle krav. Europakommisjonen 

har bedt om at medlemslandene vurderer om det er noen hindre i nasjonalt regelverk for å kunne 

praktisere slik gjensidighet annerkjennelse. Dette er en "kan"-bestemmelse og legger ingen 

forpliktelser på tilsynsmyndighetene til å anvende den. Fra norsk side er det ikke identifisert noen 

formelle hindre for at dette kan gjøres. Regler om taushetsplikt for forretningshemmeligheter må 

vurderes og respekteres i den enkelte sak.  

6.6 Fagfellevurderinger 
Det vil etter artikkel 12 på frivillig basis bli mulig for tilsynsmyndigheter å delta i fagfellevurderinger. 

Nettverket som omtales nedenfor i punkt 6.15 vil være involvert i organiseringen av dette og 

resultatene fra fagfellevurderingene skal rapporteres dit.   

6.7 Nasjonale strategier for markedstilsyn 
Kravet etter forordning (EF) 765/2008 om å utarbeide årlige nasjonale tilsynsprogrammer bortfaller 

og erstattes av krav om utarbeidelse av en overordnet nasjonal strategi hvert fjerde år, jf. artikkel 13 

hvor det også er nærmere angitt hva strategien minst skal inneholde. Slik strategi skal første gang 

utarbeides innen 16. juli 2022 og skal distribueres via ICSMS.   

6.8 Undersøkelses- og håndhevingsmyndighet 
Det fastlegges i artikkel 14 at medlemslandene skal gi de nasjonale markedstilsynsmyndighetene 

tilstrekkelig myndighet til å utøve tilsyn, gjennomføre undersøkelser, samt håndheve denne 

forordningen og harmonisert vareregelverk. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det av ulike 

grunner er forskjeller i hvordan tilsynsmyndigheter håndhever vareregelverket. Slike forskjeller 

medfører at håndhevingen av det harmoniserte vareregelverket blir fragmentert, og at 

markedstilsynet er strengere i noen land enn i andre. Dette kompliseres ytterligere av at det totalt er 

over 500 myndigheter i EØS som fører tilsyn med det sektorielle regelverket for varer som faller inn 

under forordningens virkeområde. Denne situasjonen kan potentielt skape ulike konkurransevilkår 

mellom virksomhetene, og også skape ubalanser i produktsikkerhetsnivået mellom land. Ved å ha en 

bestemmelse som setter krav om at alle tilsynsmyndigheter skal ha samme undersøkelses- og 

håndhevingsmyndighet, søker man å unngå slike uheldige utslag.  

Artikkel 14(4) krever oppsummeringsvis at tilsynsmyndighetene minst skal gis myndighet til å: 

a), b) og c) Kreve at markedsdeltakere legger frem relevant dokumentasjon og informasjon.  

  

d)  Utføre uannonsert tilsyn på stedet og gjennomføre fysisk undersøkelse av varer. 
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e)  Gå inn i lokaler, områder eller transportmidler som markedsdeltakeren benytter. 

  

f) Starte undersøkelser, på eget initiativ, for å avdekke varer som ikke er i samsvar 

med regelverket, samt å få avsluttet regelbruddet. 

  

g) Kreve at markedsdeltakerne eliminerer risiko, herunder at de gjør nødvendige tiltak 

for å sørge for at varer bringes i samsvar med relevant regelverk. 

  

h) Gjøre hensiktsmessige tiltak hvor markedsdeltakeren ikke selv rydder opp, 

herunder å ha myndighet til å forby eller begrense omsetningen av en vare, eller 

kreve tilbakekalling eller tilbaketrekking. 

  

i) Ilegge sanksjoner. 

  

j) Be om vareprøver, herunder å undersøke vareprøvene under skjult identitet og 

benytte omvendt utvikling1 for å avdekke om varen er i samsvar med regelverket, 

og for å innhente dokumentasjon. 

  

k) Kreve at nettinnhold fjernes, eller markeres med en advarselsmerking, når det 

foreligger en alvorlig risiko og når ingen andre effektive midler er tilgjengelig. I visse 

tilfeller skal tilgangen til et nettsted kunne begrenses. 

 

Bestemmelsene om undersøkelses- og håndhevingsmyndighet omtales nærmere i punkt 9. Krav om 

sanksjonering omtales spesielt i punkt 11. 

Videre kan det etter artikkel 15 også gis myndighet til å kreve tilbake fulle kostnader. Artikkel 15 

omtales nærmere i punkt 10.  

6.9 Tiltak ved markedstilsyn og informasjon til offentligheten 
I artikkel 16 settes det krav til hvilke tiltak tilsynsmyndighetene skal gjennomføre når en vare utgjør 

en fare for brukernes helse og sikkerhet eller den ikke er i samsvar med relevant regelverk, samt hva 

tilsynsmyndigheten skal gjøre dersom markedsdeltakeren ikke følger opp.   

Tilsynsmyndighetene skal i første omgang kreve at den relevante markedsdeltakeren innen en gitt 

frist gjør egnede og forholdsmessige korrigerende tiltak for å rette opp manglende samsvar eller for 

å fjerne en eksisterende risiko.   

I situasjoner hvor markedsdeltakeren ikke gjør korrigerende tiltak som de pålegges, hvor varen 

fortsatt ikke er i samsvar med regelverket, eller hvor risikoen vedvarer, krever artikkel 16(5) at 

tilsynsmyndighetene sikrer at varen tilbakekalles eller trekkes tilbake, alternativt at omsetning 

forbys eller begrenses. Det ligger videre et krav i bestemmelsen om at offentligheten blir informert 

om varer som ikke er i samsvar med regelverket eller som representerer en risiko for brukerne. 

Europakommisjonen og de andre medlemslandene skal informeres om det samme.  

 
1 Forordningens begrep er "reverse engineering" som på norsk oversettes til "omvendt utvikling". Det norske 
begrepet vil bli benyttet gjennomgående i dette høringsnotatet.   
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Også artikkel 17 krever at tilsynsmyndighetenes virksomhet skjer under stor grad av åpenhet og at 

det offentliggjøres informasjon som er nødvendig for å beskytte sluttbrukerne av en vare. Samtidig 

skal hensynet til taushetsplikt og personvern ivaretas.   

6.10 Markedsdeltakeres prosessuelle rettigheter  
Det stilles i artikkel 18 flere prosessuelle krav til tiltak ol. som tilsynsmyndigheter gjør. Det er bl.a. 

krav om nøyaktig redegjørelse for det grunnlag tiltaket gjøres på, noe som umiddelbart skal 

meddeles den næringsdrivende. Det skal samtidig opplyses om de klagemuligheter og klagefrister 

som gjelder etter nasjonalt regelverk. Markedsdeltakeren gis minst 10 dager på å bli hørt før et tiltak 

el. gjennomføres. Det er anledning til å gjøre unntak fra kravet der tiltaket haster så mye at 

forhåndsvarsling er umulig av hensyn til menneskers helse og sikkerhet eller allmenne 

samfunnshensyn. Dersom det treffes tiltak uten at den næringsdrivende er hørt, skal denne ha 

mulighet til å uttale seg så snart som mulig. De tiltak som er iverksatt, skal deretter raskt tas opp til 

fornyet vurdering. 

6.11 Samarbeid over landegrenser 
Nasjonale tilsynsmyndigheter må i praksis også forholde seg til markedsdeltakere i andre EØS-land, 

og forordningen inneholder bestemmelser om hvordan tilsynsmyndigheter kan samarbeide over 

landegrensene. Etter artikkel 22 skal det være effektivt samarbeid og utveksling av opplysninger 

mellom tilsynsmyndighetene i medlemslandene, samt mellom tilsynsmyndighetene og 

Europakommisjonen og relevante byråer. Dersom en tilsynsmyndighet i et land ikke kommer videre 

med en sak på grunn av mangel på spesifikk informasjon, og det er gjort alle mulige forsøk på å få 

tak i slikt, kan myndigheten sende en begrunnet forespørsel om bistand til en tilsynsmyndighet i det 

landet hvor tilgang på informasjonen kan håndheves. Det er nærmere regulert hvordan denne 

prosessen skal foregå.  

Dersom det er nødvendig å gå lengre enn å innhente informasjon, for å håndheve et regelverk 

overfor en markedsdeltaker i et annet medlemsland, kan en tilsynsmyndighet etter artikkel 23 sende 

en begrunnet forespørsel om dette til en tilsynsmyndighet i aktuelle land. Den forespurte 

myndigheten skal følge opp dette dersom de ikke kan vise til en eller flere av de spesifikke grunnene 

som er angitt for å kunne avvise forespørselen.  

Det skal lages standardiserte skjema i informasjons- og kommunikasjonssystemet ICSMS for 

forespørsler om assistanse, og det sentrale samordningspunktet skal i enkelte tilfeller assistere ved 

slike forespørsler.   

6.12 Varer fra tredjeland 
Det er i forordning 765/2008 gitt bestemmelser om kontroll av varer som kommer inn i det indre 

marked. Disse bestemmelsene er endret og videreutviklet i kapittel VII til forordning (EU) 

2019/1020. Det slås fast at en effektiv måte å forhindre omsetting av farlige og ulovlige varer, er å 

stoppe dem på grensen. Det skal i hvert land finnes en eller flere myndigheter som har ansvaret for 

kontroll av produkter som kommer inn til det indre marked, jf. artikkel 25(1).  

Forordningen inneholder bestemmelser om samarbeid mellom toll- og tilsynsmyndigheter for å 

avdekke om varer er i samsvar med relevant regelverk. Tilsynsmyndighetene pålegges i artikkel 25(5) 

å videreformidle til tollmyndighetene kunnskap om produktkategorier eller visse markedsdeltakere 

som er forbundet med økt risiko for manglende samsvar med relevant regelverk.   
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Det innføres i artikkel 25(6) en ny plikt for medlemslandene til å sende inn statistikk, før 31. mars 

hvert år, om kontrollen som er utført på grensen foregående år. Det utarbeides 

implementeringsrettsakter som utdyper hvilken informasjon som skal sendes inn, se forordning (EU) 

2021/1121. Europakommisjonen skal innen 30. juni hvert år utarbeide en rapport på grunnlag av 

den innsendte informasjonen, samt lage en analyse. Dersom Europakommisjonen gjennom dette får 

kunnskap om varer som representerer alvorlig risiko, skal den anbefale at det aktuelle 

medlemslandet gjør egnede tiltak, jf. artikkel 25(7). Det vises til omtalen i punkt 3 når det gjelder 

tilpasningstekster og ESAs rolle i denne sammenheng. Europakommisjonen gis i artikkel 25(8) 

hjemmel til å vedta implementeringsrettsakter om kontrollen som skal gjøres på grensen.  

Det er satt opp flere grunnlag som skal medføre at myndigheten som kontrollerer varer som 

kommer inn i det indre marked, skal utsette frigivelse av en vare, jf. artikkel 26(1). Dette skal etter 

artikkel 26(2) umiddelbart varsles til relevant tilsynsmyndighet. Dersom tilsynsmyndigheten finner at 

det er grunn til å tro at et produkt ikke er i samsvar med relevant regelverk, eller representerer en 

alvorlig risiko, skal de be tollmyndighetene om å holde tilbake varen, jf. artikkel 26(3). Det er i 

artikkel 27 satt en frist på fire dager for at tilsynsmyndighetene skal gi beskjed om at de ønsker at en 

vare holdes tilbake for nærmere undersøkelser. I mangel på slik melding skal varen frigis for 

omsetning i det indre marked.  

Det fremgår av artikkel 27 at det at en vare frigis for omsetning, ikke betyr at dette er en bekreftelse 

på at den er i samsvar med relevant harmonisert regelverk. Ved tilsyn i ettertid kan omsetningen av 

en vare begrenses dersom det er grunnlag for dette.  

I artikkel 28 gis ulike grunnlag for at en vare nektes frigitt for omsetning i det indre marked.  

Tollmyndighetene kan etter artikkel 28(4) destruere varer som representerer en risiko for helsen til 

sluttbrukerne dersom dette er nødvendig og proporsjonalt. Kostnaden knyttet til dette skal bæres av 

den som står bak importen av varen. 

6.13 Netthandel 
Det er flere av bestemmelsene i forordningen som er gitt for å ivareta de spesielle utfordringene 

som gjør seg gjeldende for tilsyn med varer som kjøpes over nett. Det stilles et overordnet krav til at 

tilsyn med slike varer må gjøres med samme effektivitet som for varer som tilbys på mer 

tradisjonelle måter.  

Artikkel 4, som er nærmere omtalt ovenfor, er særlig relevant for netthandel. Det samme gjelder for 

artikkel 6 hvor det fremgår at en vare anses omsatt i det indre marked dersom tilbudet er målrettet 

mot sluttbrukere der.  

Videre er kravet i artikkel 14(4)(k) om at tilsynsmyndigheter skal ha myndighet til å kunne begrense 

innhold på nettsteder, et nytt element som skal sikre at tilsyn med varer som selges gjennom 

netthandel blir mer effektivt.  

6.14 Testfasiliteter på europeisk nivå 
For å sikre effektiv og enhetlig testing av varer, kan Europakommisjonen etter artikkel 21 utpeke 

offentlige testfasiliteter i medlemslandene, eller sine egne, til unionstestfasiliteter. Dette kan gjelde 

spesifikke varer, spesifikke varekategorier eller varegrupper. Det kan også gjelde spesifikk risiko 

knyttet til en varekategori eller varegruppe. Disse testfasilitetene skal utføre tester av produkter kun 

på forespørsel fra nasjonale tilsynsmyndigheter, nettverket omtalt i punkt 6.15, eller 
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Europakommisjonen. Testfasilitetene skal videre komme med uavhengig teknisk eller vitenskapelig 

råd på forespørsel fra nettverket, og utvikle nye teknikker eller metoder for analyser. De kan ikke 

tilby tjenester til private. Det kreves at testfasilitetene er akkreditert etter forordning 765/2008.  

6.15 Nytt nettverk på europeisk nivå – EUPCN 
Artikkel 29 etablerer et nytt nettverk for markedstilsyn med varer på europeisk nivå ("Union Product 

Compliance Network" - EUPCN). Formålet med nettverket er å skape en strukturert koordinering 

samt samarbeid mellom de nasjonale myndighetene med ansvar for varetilsyn og 

Europakommisjonen. Nettverket skal strømlinjeforme praksisen for markedstilsyn i det indre marked 

for å gjøre tilsyn mer effektivt. Nettverket etableres fra 1. januar 2021, samtidig med at 

bestemmelsen trer i kraft i EU.  

Nettverket skal etter artikkel 30 bestå av representanter fra hver av medlemslandene, inkludert en 

representant fra hvert lands sentrale samordningspunkt og en valgfri nasjonal ekspert, lederne av 

Administrative Cooperation Groups (ADCO – se punkt 6.16) og representanter fra 

Europakommisjonen. Det opprettes et sekretariat i Europakommisjonen som vil være dedikert til 

oppgaver knyttet til nettverket. Nettverket skal fastsette sine egne prosedyreregler. Det skal møtes 

jevnlig, eventuelt på forespørsel fra Europakommisjonen eller et medlemsland. Det kan etableres 

undergrupper for å håndtere spesifikke problemstillinger. Eksperter eller andre tredjeparter kan 

inviteres til møter eller til å gi skriftlige innspill. Nettverket skal bestrebe seg på å oppnå enighet, og 

beslutninger som tas av nettverket vil være ikke-bindende anbefalinger.  

Nettverkets oppgaver fremgår av artikkel 31. Det skal bl.a. organisere felles prosjekter for 

markedstilsyn på tvers av sektorer og gjøre prioriteringer, tilrettelegge for opplæring og utveksling 

av personell, samt diskutere spørsmål som oppstår i forbindelse med forordningens krav om 

samarbeid og bistand over landegrensene, jf. omtalen av dette i punkt 6.11. For flere av 

implementeringsrettsaktene som Europakommisjonen gis hjemmel til å vedta, pålegges det å først 

konsultere med nettverket.   

6.16 ADCO 
Samarbeid om markedstilsyn på europeisk nivå skjer nå, i forkant av ikrafttredelse av ny forordning, 

gjennom uformelle grupper, Administrative Cooperation Groups (ADCO), hvor nasjonale 

tilsynsmyndigheter deltar og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til markedstilsyn. Det 

finnes grupper for de fleste varesektorene og også norske tilsynsmyndigheter deltar i disse. I 

forordning (EU) 2019/1020 artikkel 30 oppstilles det nå et formelt krav til at slike grupper skal finnes. 

Det er nasjonale tilsynsmyndigheter og Europakommisjonen som skal delta i møtene, men andre 

interessenter kan delta etter invitasjon. I artikkel 11(8) pålegges de nasjonale tilsynsmyndighetene å 

aktivt delta i slike grupper. 

Gruppene pålegges i artikkel 32 konkrete oppgaver. De skal bl.a. etablere og koordinere 

fellesprosjekter, herunder felles tilsynsprosjekter på tvers av landegrensene. De skal også utvikle 

felles praksis og metoder for effektivt markedstilsyn. Det er EUPCN-nettverket som skal koordinere 

ADCO-gruppene og deres aktiviteter.   

6.17 Informasjons- og kommunikasjonssystemet ICSMS 
Forordning (EU) 2019/1020 medfører i praksis større forpliktelser for tilsynsmyndighetene til å bruke 

ICSMS da alle bestemmelsene i forordningen som gjelder en eller annen form for 
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informasjonsutveksling og rapportering henviser til bruk av dette. Det er dessuten en egen 

bestemmelse, artikkel 34, om ICSMS. I denne fremgår det bl.a. hvilken informasjon 

tilsynsmyndighetene skal legge inn når de har gjort en grundig undersøkelse av om en vare er i 

samsvar med relevant regelverk. I samme bestemmelse legges det en plikt på Europakommisjonen 

til å videreutvikle og vedlikeholde ICSMS. Kommisjonen skal også videreutvikle grensesnitt mellom 

ICSMS og nasjonale tilsynssystemer. I det løpende arbeidet med å utvikle ICSMS prioriteres det nå å 

få på plass de funksjonene som markedstilsynsforordningen krever. 

Kommunikasjonen som skal gå gjennom RAPEX (system for hurtig utveksling av opplysninger om 

produkter som medfører alvorlig risiko) skal fortsette som før, jf. artikkel 19 og 20.  

ICSMS skal etter forordningen benyttes for de 70 rettsaktene som angir forordningens virkeområde, 

flere enn det som pr. i dag kreves. Forordningen innebærer således at ICSMS må tas i bruk for flere 

sektorielle vareregelverk enn tidligere.  

6.18 Kommisjonens oppgaver  
Det er i artikkel 33 fastsatt en rekke konkrete oppgaver som skal ivaretas av Europakommisjonen. 

Flere av oppgavene gjelder støttefunksjoner for, og samarbeid med, EUPCN-nettverket og ADCO-

gruppene. Kommisjonen skal også bl.a. vurdere spørsmål som gjelder anvendelsen av 

markedstilsynsforordningen og utarbeide veiledere og anbefalinger for å støtte opp om enhetlig 

praksis.   

6.19 Samarbeid med tredjeland 
Artikkel 35 regulerer Europakommisjonens samarbeid og utveksling av informasjon med tredjeland. 

Kommisjonen kan etter denne bestemmelsen godkjenne at tredjeland utfører en eksportkontroll av 

varer før de eksporteres til EU. Hvert enkelt system av denne typen skal godkjennes av kommisjonen 

i en implementeringsrettsakt.  

7 Nasjonale myndigheter og sentralt samordningspunkt 

7.1 Nasjonale myndigheter 
Forordningen kommer til anvendelse for de norske tilsynsmyndighetene som forvalter rettsaktene i 

vedlegg I til forordningen og som fører tilsyn med at kravene som der oppstilles følges av 

markedsdeltakerne. En oversikt over fordelingen av ansvar mellom tilsynsmyndighetene for 69 av 

rettsaktene følger vedlagt dette høringsnotatet. Det vil fremgå at for flere av rettsaktene, er 

tilsynsansvaret delt på flere nasjonale myndigheter. Når det gjelder rettsakt nr. 70 på listen, 

forordning (EU) 2018/1139 om felles regler for sivil luftfart og etablering av et luftfartsbyrå, er denne 

foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det er heller ikke tatt en beslutning om hvor tilsynsansvaret for 

små droner etter nevnte forordning skal ligge i Norge.   

Artikkel 10(2) krever at hvert land utpeker en eller flere tilsynsmyndigheter på sitt territorium. Fra 

norsk side vil vi legge til grunn den gjeldende ansvarsfordelingen mellom de nasjonale 

tilsynsmyndighetene som fremgår av den vedlagte oversikten, uten at det gjøres en mer formell 

utpeking. Departementet finner ikke at det i forordningen stilles krav til noen formaliteter i 

tilknytning til dette.   



15 
 

Når det gjelder kravet i artikkel 25(1) om utpeking av en myndighet som skal ha ansvaret for å 

kontrollere produkter som kommer inn til det indre marked fra tredjeland, vil departementet 

vurdere dette nærmere. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill.  

Informasjon om nasjonale tilsyns- og tollmyndigheter skal legges inn i ICSMS for at andre EØS-land, 

Europakommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) skal informeres om dette.  

7.2 Sentralt samordningspunkt 
Artikkel 10(3) i forordningen krever at det opprettes et sentralt samordningspunkt i hvert av 

medlemslandene. Følgende oppgaver skal som minimum utføres av dette samordningspunktet:  

• Representere et koordinert syn for alle tilsynsmyndighetene i landet og tolletaten. 

• Yte bistand i forbindelse med at tilsynsmyndigheter kontakter hverandre over 

landegrensene i EØS (her kan man velge at samordningspunktet kun skal ha en rolle i de 

tilfellene hvor frister ikke overholdes).  

• Kommunisere den nasjonale strategien for varetilsyn som skal utarbeides hvert fjerde år  

• Delta som en av flere representanter fra medlemslandene i det nye nettverket på europeisk 

nivå. 

• Legge inn nærmere spesifisert informasjon i ICSMS. 

Av artikkel 10(3) fremgår det at ingen av samordningspunktet oppgaver direkte berører 

markedsdeltakerne. Det anses ikke nødvendig at rollen som samordningspunkt fastsettes i nasjonalt 

regelverk. Det er besluttet at samordningspunktet skal plasseres i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

8 Utgangspunkter for gjennomføring av forordningen i norsk rett 

8.1 Generelt 
Hoveddelen av markedstilsynsforordningen har blitt anvendt i EU fra 16. juli 2021. Bestemmelsene 

om det nye europeiske nettverket EUPCN anvendes fra 1. januar 2021. Forordningen får anvendelse 

i Norge ved innlemmelse i EØS-avtalen, noe som fordrer Stortingets samtykke. 

Forordningen får ikke direkte virkning i Norge, men den skal i henhold til EØS-avtalens artikkel 7 

bokstav a "gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden". Forordningen skal gjennomføres 

"som sådan" i nasjonal rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a. Dette innebærer at forordningen må 

gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Inkorporasjon innebærer at forordningen gjøres 

gjeldende som norsk lov uten omskrivinger. Se likevel punkt 8.3 nedenfor.  

Forordningen er behandlet i Spesialutvalget for indre markedssaker og er vurdert EØS-relevant og 

akseptabel. Det arbeides nå videre med innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. 

Gjennomføringen i norsk rett krever lovendring, og det vil derfor ved innlemmelsen i EØS-avtalen bli 

tatt forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen § 103. 

Forordningen er ikke til hinder for et strengere tilsynsregime, så lenge dette ikke er i strid med øvrig 

EØS-rett, herunder reglene om det frie varebyttet.  

I artikkel 14(3) åpnes det for at andre offentlige myndigheter enn de aktuelle tilsynsmyndighetene, 

etter delegasjon kan utøve myndighet som fremgår av artikkel 14. Slik myndighet kan også utøves på 

grunnlag av søknad til, og godkjenning fra, en domstol.  
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8.2 Forordningens gjennomføring i EØS-vareloven 
Ny markedstilsynsforordning foreslås gjennomført ved endringer i EØS-vareloven, hvor gjeldende 

forordning (EF) 765/2008 nå er gjennomført. Den nye forordningen skal erstatte artikkel 15-29 i 

sistnevnte forordning. De gjenværende delene av gjeldene forordning skal fortsatt gjelde. EØS-

vareloven må derfor, i tillegg til gjeldende henvisning til forordning (EF) 765/2008, også inneholde en 

referanse til den nye forordningen, og på den måten gjennomføre forordningens bestemmelser i 

norsk lov.   

Ny markedstilsynsforordning inneholder hjemler til å gi implementeringsrettsakter i artikkel 11(4), 

artikkel 21(9), artikkel 25(8) og (9), artikkel 34 (8), artikkel 35 (10) og (11). Det må derfor fastsettes 

en bestemmelse i EØS-vareloven hvor det gis hjemmel for lovgiver til å kunne gi forskrifter som 

gjennomfører eventuelle implementeringsrettsakter.  

De 70 rettsakene som utgjør virkeområde til markedstilsynsforordningen, fremgår av vedlegg I, jf. 

punkt 5 ovenfor. Dersom det vedtas rettsakter som endrer denne listen, bør disse kunne 

gjennomføres i forskrift. Det foreslås derfor en forskriftshjemmel i EØS-vareloven om dette.  

8.3 Gjennomføring av artikkel 14 og 15 
Forordningens artikkel 14 og 15 blir ikke, i motsetning til øvrige artikler, tilstrekkelig gjennomført ved 

kun en henvisningsbestemmelse i EØS-vareloven. Dette fordi artiklene ikke fastsetter annet enn at 

medlemsstaten er pålagt (artikkel 14), eller gis anledning til (artikkel 15), å innføre en nærmere 

angitt kompetanse ved tilsyn og håndheving av visse produktregelverk. Slik kompetanse etableres 

ikke av forordningen som sådan og må derfor gjennomføres i nasjonalt lovverk, i form av såkalt 

gjengivelsesimplementering.  

Det bemerkes at selv om artikkel 14 og 15 eksplisitt innarbeides i nasjonalt lovverk, vil den som 

opererer innenfor forordningens virkeområde også måtte forholde seg til forordningsteksten. Som 

det fremgår av kapittel 6 ovenfor, pålegges tilsynsmyndigheter en rekke oppgaver i forordningens 

øvrige bestemmelser, uten at det synliggjøres i nasjonale lovbestemmelser. På samme måte vil en 

markedsdeltakers rettsstilling ikke kunne utledes utelukkende av nasjonale lovbestemmelser, eller 

av sektorregelverket, se for eksempel punkt 6.2, 6.10, 6.12 og 11.5. For mer spesifikke lovtekniske 

valg, se punkt 9.1 nedenfor.   

9 Artikkel 14 – undersøkelses- og håndhevingsmyndighet 

9.1 Generelt 

9.1.1 Horisontal eller sektorspesifikk gjennomføring 
Sektorlovene hvor aktuelle tilsynsmyndigheter utleder sin kompetanse, regulerer også tilsyn med 

annet enn de produkter som markedstilsynsforordningen retter seg mot. Departementet har derfor 

vurdert hensiktsmessigheten av å gjennomføre markedstilsynsforordningens artikkel 14 sentralt i 

EØS-vareloven, slik at gjennomføringen ikke blandes med håndheving av regelverk som ikke berøres 

av forordningen.  

Fordelen med en horisontal gjennomføring er at lovgivningsprosessen går hurtigere. Det behøves da 

ikke tilpasninger av de mange sektorlovene i form av en rekke nye og/eller endrede 

kompetansebestemmelser.  
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Departementet har likevel valgt å gjennomføre artikkel 14 i sektorlovgivningen. Se tilsvarende 

løsning i anledning sanksjoner i punkt 11.2.2. Løsningen velges fordi det anses viktig å gjøre hjemler 

til inngrep i markedsdeltakeres rettssfære så tilgjengelige som mulig. Parallelle lover som begge 

gjelder hvilke midler et tilsynsorgan kan ta i bruk, antas å være mer krevende å forholde seg til for 

den enkelte bruker. Dessuten anses ikke gevinsten, jf. ovenfor, ved en horisontal gjennomføring å 

være så stor: En horisontal tilnærming vil medføre behov for henvisningsbestemmelser i 

sektorlovene, til EØS-vareloven, noe som skaper en usammenhengende lovtekst.  

9.1.2 Faktisk virkeområde ved gjennomføring av artikkel 14 i sektorlovene 
De nasjonale sektorlovene som hjemler tilsyn med forordningens 70 angitte rettsakter, hjemler som 

nevnt også tilsyn med andre områder. Kravene til kompetanse i artikkel 14 kan være 

hensiktsmessige på produktområdene som forordningen dekker, og hvor fellesnevneren er risiko, 

men kanskje ikke på andre. Departementet har derfor vurdert om virkeområdet til 

gjennomføringsbestemmelsene i sektorlovgivningen skal begrense seg til produktkravene etter 

forordningen, eller om gjennomføringsbestemmelsene også skal gis anvendelse for 

tilsynsmyndighetenes øvrige virksomhet.  

Fordelen med et begrenset virkeområde, er at fleksibilitet og egenart bevares for de 

produktområder som ikke dekkes av forordningen. Dessuten reduseres den 

feilimplementeringsrisikoen som ligger i å forene artikkel 14 med øvrig tilsynskompetanse.  

På den andre siden taler hensynet til et forståelig og enhetlig regelverk, både for markedsdeltaker og 

håndhever, for at det ikke innføres fragmenterende kompetansebestemmelser som gjelder tilsyn 

med noen produkter, men ikke andre. Dessuten medfører artikkel 14 en begrenset utvidelse av 

tilsynskompetanse sammenlignet med gjeldende rett, jf. nedenfor i dette kapittelet. I 

utgangspunktet fremstår det altså ikke problematisk å la kompetanse etter artikkel 14 gjelde også på 

andre produktområder.  

Departementet har således valgt at artikkel 14 i utgangspunktet skal gjennomføres med 

kompetansebestemmelser som gis generell anvendelse. I enkelte tilfeller har det gjort seg gjeldende 

særlige hensyn, noe som har medført begrensning av bestemmelsens virkeområde.  

9.1.3 Strukturen nedenfor 
Høringsnotatet er i det følgende strukturert etter artikkel 14(4) bokstav (a) til (k), og derunder 

alfabetisk etter tilsynsmyndighet, slik at redegjørelsen knytter seg til rettsakter og sektorregelverk 

som hver enkelt tilsynsmyndighet fører tilsyn med. På noen områder er det flere tilsynsmyndigheter 

som utleder sin tilsynsmyndighet fra samme lov. Myndighet til å ilegge sanksjoner, etter bokstav (i), 

drøftes i et eget punkt 11 grunnet forordningsbestemmelsens spesifikke virkeområde. 

9.2 Myndighet til å kreve dokumentasjon og informasjon – artikkel 14(4)(a)-(c) 

9.2.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(a)-(c) 
I artikkel 14 (4)(a)-(c) er det fastsatt hvilken myndighet medlemslandene skal gi de nasjonale 

tilsynsmyndighetene når det gjelder å kunne kreve informasjon fra markedsdeltakerne. Ettersom (a)-

(c) har en indre sammenheng, behandles de samlet. 

Tilsynsmyndighetene skal kunne kreve at relevante dokumenter og tekniske spesifikasjoner knyttet 

til varens samsvar med regelverket og de tekniske aspektene, i enhver form og format, og uavhengig 

av lagringsmåten, gjøres tilgjengelig. Dette inkluderer også innebygget programvare dersom det er 
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nødvendig for å kunne vurdere varens samsvar med relevant regelverk. Tilsynsmyndighetene skal 

også kunne ta eller få kopier av informasjonen.  

Videre skal tilsynsmyndigheten kunne kreve at markedsdeltakerne gir relevant informasjon om 

leveransekjeden, om detaljer i distribusjonsnettverket, om antall varer på markedet og om andre 

varemodeller som har de samme tekniske karakteristika som de aktuelle varene, dersom dette er 

relevant for samsvar med krav i harmonisert vareregelverk. 

Tilsynsmyndighetene skal også gis myndighet til å kreve relevant informasjon fra markedsdeltakere 

som er nødvendig å kunne fastslå eierskap til nettsteder. I dette ligger det at det kun kan kreves 

opplysninger som er saksrelevante. 

Departementet vurderer at plikten til å gi den angitte informasjonen kun gjelder informasjon som 

markedsdeltakerne besitter. Artikkel 14 oppstiller ikke en plikt for den næringsdrivende å oppbevare 

informasjon eksempelvis om eierskap til nettsteder mv.  

9.2.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(a)-(c)  

9.2.2.1 Arbeidstilsynet  

Arbeidsmiljøloven § 18-5 slår fast at enhver som er underlagt tilsyn etter loven skal legge frem de 

opplysninger som anses nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Det fremgår videre at 

tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet vurderer at arbeidsmiljøloven § 18-5 gir hjemmel til å kreve de 

opplysninger som er omtalt i forordningen artikkel 14(4)(a) og (b). Det vurderes at ordlyden i 

arbeidsmiljøloven § 18-5 omfatter alle opplysninger, data, relevante dokumenter, tekniske 

spesifikasjoner, innbygd programvare mv., uavhengig av hvor de befinner seg eller i hvilken form de 

befinner seg i.  

Etter artikkel 14(4)(c) skal tilsynsmyndigheten kunne kreve opplysninger fra markedsdeltakerne om 

hvem som eier et nettsted mv. Opplysningshjemmelen i arbeidsmiljøloven § 18-5 gjelder som nevnt 

alle typer opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av tilsynet. Slik Arbeids- og 

sosialdepartementet ser det, vil dette også omfatte opplysninger om eierskapet av nettsteder. 

Departementet anser således at arbeidsmiljøloven § 18-5 også tilfredsstiller kravene i artikkel 

14(4)(c). 

9.2.2.2 Direktoratet for byggkvalitet  

Plan og bygningsloven §§ 29-7, 29-7a, 29-7b og 29-7c regulerer tilsyn med produkter, herunder heis 

og sikkerhetskomponenter til heis, samt reaksjoner og sanksjoner ved brudd på regelverket. 

Bestemmelsene er nærmere presisert i henholdsvis forskrift om dokumentasjon av produkter til 

byggverk og forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter til 

heiser.   

Forskrift om dokumentasjon av produkter til byggverk § 22 og forskrift om omsetning og 

dokumentasjon av heiser § 29, jf. plan- og bygningsloven, regulerer tilsvarende område som 

forordningens artikkel 14(4)(a) og (b). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at "og annen informasjon som er 

tilgjengelig" i forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 22 også vil gi tilgang til innebygget 

programvare, jf. artikkel 14(4)(a), men at dette i utgangspunktet kun gjelder i den grad innebygget 
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programvare er nødvendig for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper, slik som beskrevet i 

forordningen. De fleste byggevarer har imidlertid ikke innebygget programvare. Ved teknisk kontroll 

av heiser kan det være mer aktuelt, men her gjøres for eksempel periodisk sikkerhetskontroll av 

heiser i henhold til ISO 17020. 

Når det gjelder artikkel 14(4)(b), samt forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser § 29 

første ledd og forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 22 første ledd, jf. plan- og bygningsloven 

§§ 29-7 første ledd og § 29-7a fjerde ledd, er disse blitt tolket slik at ved tilsyn kan Direktoratet for 

byggkvalitet også kreve at markedsdeltakere oversender lister over markedsdeltakere de har kjøpt 

varen fra og markedsdeltakere som de har solgt varen til for å kunne spore, byggevarer, heisene og 

sikkerhetskomponentene underlagt tilsyn.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer 

at artikkel 14(4)(b) er dekket etter gjeldende rett.  

Ordlyden i forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 22 første ledd ligner artikkel 14(4)(c). 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at ordlyden "annen informasjon som 

er tilgjengelig" omfatter opplysninger om eierskap til nettsider, og antar derfor at det ikke er 

nødvendig å presisere dette i forskriften for å sikre at bestemmelsen er i tråd med artikkel 14(4)(c). 

Det er en tilsvarende bestemmelse i heisforskriften § 29. Det antas også her at "annen informasjon 

som er tilgjengelig" også omfatter informasjon om eierskap til nettsider, og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet antar at det ikke er nødvendig å presisere dette i forskriften for å 

sikre at bestemmelsen er i tråd med artikkel 14(4)(c). Det vurderes dermed at gjeldende rett dekker 

minimumskravene i forordningen § 14(4)(a)–(c). 

9.2.2.3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd og el-tilsynsloven § 5 fjerde ledd slår fast at enhver 

som er underlagt tilsyn etter loven skal legge frem de opplysningene som anses nødvendige for 

utøvelsen av tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan også bestemme i hvilken form opplysningene skal gis. 

Produktkontrolloven har en tilnærmet lik bestemmelse i § 5 første ledd som slår fast at enhver 

plikter etter pålegg å gi de opplysningene som er nødvendig for gjennomføring av gjøremål etter 

loven. Tilsynsmyndigheten kan også etter produktkontrolloven bestemme i hvilken form 

opplysningene skal gis. Produktkontrolloven § 8 annet og tredje ledd gir tilsynsmyndigheten rett til 

fri adgang til produkter som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, og til selv å undersøke 

slike produkter. 

Begrepet "nødvendige opplysninger" i de tre lovene favner vidt. Det fremgår for eksempel av 

forarbeidene til produktkontrolloven at loven har til hensikt å gi det nødvendige formelle grunnlaget 

til å få frem informasjonen om produkter som er nødvendig for å vurdere helse- og miljøvirkninger 

ved produktet og de opplysningene som for øvrig er nødvendig for lovens gjennomføring, jf. Ot.prp. 

nr. 51 (1974-75) s. 41. Hjemmelen kan benyttes til å kreve opplysninger/dokumentasjon som 

vedkommende aktør sitter inne med, jf. Ot.prp. nr. 51 (1974-75) s. 91. Dersom det er behov for å 

fremskaffe nye opplysninger om et produkt som ikke omfattes av den alminnelige opplysningsplikten 

etter § 5 første ledd, gir produktkontrolloven § 5 annet ledd hjemmel til å kreve at 

markedsdeltakerne  gjennomfører undersøkelser som er nødvendig for å vurdere et produkts 

egenskaper og virkninger. Tilsvarende bestemmelser som i produktkontrolloven § 5 annet ledd 

finnes i brann- og eksplosjonsvernloven § 35 første ledd og el-tilsynsloven § 11 tredje ledd. 



20 
 

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer at de nevnte bestemmelsene i brann- og 

eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven og produktkontrolloven gir adgang til å kunne pålegge 

markedsdeltakerne  å gi de opplysningene som er omtalt i forordningen artikkel 14(4)(a)-(b), som 

blant annet relevante dokumenter, tekniske spesifikasjoner, data eller opplysninger om samsvar ved 

produktet mv., uavhengig av form, format eller hvor de er lagret, og informasjon om 

leveransekjeden, antall varer på markedet og om andre varemodeller. Bestemmelsene anses også å 

gi hjemmel til å kunne pålegge markedsdeltakerne å legge frem opplysninger om eier av et nettsted 

dersom det anses som nødvendig, jf. artikkel 14 (4) (c).  

Produktkontrolloven § 4b gir for øvrig tilsynsmyndigheten adgang til å treffe enkeltvedtak som er 

nødvendige for gjennomføringen av visse bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Dersom det 

er nødvendig å kreve fremlagt opplysninger som nevnt i artikkel 14 (4) (a)–(c), eller kreve 

iverksettelse av undersøkelser for å fremskaffe slike opplysninger for at tilsynsmyndigheten skal 

kunne gjennomføre effektivt produkttilsyn og sikre overholdelse av regelverket, kan 

produktkontrolloven § 4b også benyttes for dette formålet. 

Flere av DSBs forskrifter som gjennomfører EØS-vareregelverk gir i tillegg utfyllende bestemmelser 

som vil bidra til å oppfylle artikkel 14(4)(a) og (b). Forskrift om elektrisk utstyr § 13 nr. 10 angir for 

eksempel at importøren på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene skal gi all informasjon og 

dokumentasjon som er nødvendig for å vise utstyrets samsvar med forskriften, og § 20 angir at 

markedsdeltakerne på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene skal kunne identifisere enhver 

markedsdeltaker som de har mottatt utstyr fra og som de har levert utstyr til. Videre angir 

leketøyforskriften § 7 nr. 5 at distributøren på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet skal gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets 

samsvar med regelverket. 

9.2.2.4 Forbrukertilsynet  

Forbrukermerkeloven § 6 annet ledd fastsetter at tilsynsmyndigheten skal ha adgang til ethvert sted 

hvor det produseres, lagres, transporteres eller omsettes varer som er merkepliktige etter forskrifter 

gitt i medhold av § 3. Tilsynsmyndigheten har rett til å utta prøver til undersøkelse og kan kreve de 

opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av tilsynet. Det presiseres ikke i 

forbrukermerkeloven § 6 annet ledd annet punktum hva slags opplysninger som omfattes av 

opplysningsplikten. Det er likevel klart at plikten favner vidt, idet den gjelder alle opplysninger som 

er nødvendige for å gjennomføre tilsynsarbeidet. Det fremgår heller ikke av bestemmelsen hvem 

tilsynsmyndighetene kan kreve opplysninger fra. Barne- og familiedepartementet tolker 

bestemmelsen slik at det kan kreves opplysninger fra "enhver". Etter Barne- og 

familiedepartementets vurdering gir forbrukermerkeloven § 6 annet ledd annet punktum 

tilstrekkelig hjemmel for Forbrukertilsynet til å kunne kreve relevante dokumenter og opplysninger 

slik forordningen artikkel 14 (4)(a)-(c) krever, blant annet tekniske spesifikasjoner knyttet til varer, i 

enhver form og format, uavhengig av lagringsmåten, samt informasjon om leveransekjeden og antall 

varer på markedet. Bestemmelsen gir også hjemmel til å kunne kreve opplysninger om eier av et 

nettsted dersom dette er nødvendige opplysninger for å gjennomføre tilsynsarbeidet.  

Forbrukertilsynets øvrige undersøkelses- og håndhevingskompetanse er regulert i 

markedsføringsloven kapittel 7. Ved Forbrukertilsynets tilsyn med annen lovgivning enn 

markedsføringsloven er det i stor grad presisert eller lagt til grunn at Forbrukertilsynet håndhever 

regelverket ut fra kompetansen som er fastsatt i markedsføringsloven. Etter Barne- og 
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familiedepartementets vurdering er det ønskelig at Forbrukertilsynets undersøkelses- og 

håndhevingskompetanse er lik på alle områder som Forbrukertilsynet håndhever. Dette gjør at 

Forbrukertilsynet kun vil ha et regelsett å forholde seg til, hvilket vil være en fordel både for tilsynet 

og for tilsynssubjektene. Det er også markedsføringsloven som oppfyller kravene til undersøkelses- 

og håndhevingskompetanse som forordningen om forbrukervernsamarbeid (CPC-forordningen) 

oppstiller. Forordningen om markedstilsyn oppstiller i stor grad de samme kravene til tilsynets 

undersøkelses- og håndhevingskompetanse som CPC-forordningen. Dette taler for at 

markedsføringslovens håndhevingsregler også bør anvendes ved Forbrukertilsynets tilsyn med 

forskriftene hjemlet i forbrukermerkeloven. Barne- og familiedepartementet viser før øvrig til at ved 

håndheving ut fra lovstridsprinsippet i markedsføringsloven kan Forbrukertilsynet allerede i dag 

anvende håndhevingsreglene i markedsføringsloven. Lovstridsprinsippet innebærer at 

handelspraksis som strider mot preseptorisk spesiallovgivning som verner forbrukernes interesser, 

også kan være brudd på markedsføringslovens forbud mot uetisk markedsføring og urimelig 

handelspraksis, jf. mfl. §§ 2 og 6.  

Etter markedsføringsloven § 34 første ledd plikter enhver å gi Forbrukertilsynet eller Markedsrådet 

de opplysningene disse myndighetene krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven. 

Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig, innen en fastsatt frist. På samme vilkår kan alle 

typer informasjon og bærere av slik informasjon kreves utlevert. Forbrukertilsynet kan selv ta beslag 

i dokumenter og gjenstander, og ta kopier, som det finner påkrevet for å utføre sine gjøremål etter 

loven, så lenge og i det omfang det er nødvendig, jf. § 34 tredje ledd.  

Opplysningsplikten i markedsføringsloven § 34 favner vidt og gjelder alle forhold som har betydning i 

de sakene som er til behandling hos Forbrukertilsynet. Etter Barne- og familiedepartementets 

vurdering gir markedsføringsloven hjemmel til å kreve alle opplysningene som forordningen artikkel 

14 (4)(a)-(c) uttrykkelig krever. Forbrukertilsynet kan også kreve den samme informasjonen utlevert. 

Etter Barne- og familiedepartementets vurdering gjelder dette uavhengig av informasjonens form og 

format og uavhengig av lagringsmåten. Markedsføringsloven fastsetter uttrykkelig at også bærere av 

informasjon kan kreves utlevert. Det er også presisert at Forbrukertilsynet ved beslag selv kan ta 

kopier som de finner påkrevet.  

Barne- og familiedepartementet foreslår en ny bestemmelse i forbrukermerkeloven som fastsetter 

at Forbrukertilsynet fører tilsyn med forskrifter gitt i medhold av forbrukermerkeloven etter reglene 

i markedsføringsloven kapittel 7.  

9.2.2.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk  

Etter tobakkskadeloven § 35 er tilsynsansvaret etter loven delt mellom blant annet Helsedirektoratet 

og Statens legemiddelverk. Tilsyn etter tobakkskadeloven omtales samlet i høringsnotatet. Det 

bemerkes for øvrig at Statens legemiddelverk også er tilsynsmyndighet for annet regelverk som 

omfattetes av forordningens virkeområde, noe som er grunnen til at denne tilsynsmyndigheten på 

ny dukker opp nedenfor (punkt 9.2.2.14).  

Tobakksskadeloven § 35 sjette ledd sier at tilsynsmyndigheten kan foreta slik gransking og 

besiktigelse som den finner nødvendig for å utføre sine gjøremål etter loven, herunder kreve 

utlevert og beslaglegge dokumenter, gjenstander, vareprøver eller annet, og gir de pålegg og treffer 

de vedtak som er nødvendige for gjennomføringen av tilsynet. Bestemmelsen gir etter Helse- og 
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omsorgsdepartementets oppfatning tilsynsmyndighetene hjemmel til å få tilgang til de opplysninger 

som kreves etter forordningens artikkel 14(4)(a). 

Markedsdeltakernes opplysningsplikt er videre regulert i tobakksskadeloven § 38 første ledd. 

Bestemmelsen sier at "[e]nhver plikter etter pålegg av tilsynsmyndigheten å gi de opplysninger som 

er nødvendige for å forebygge helseskader som bruk av tobakksvarer eller tobakkssurrogater 

medfører eller gjennomføre gjøremål etter loven." 

Bestemmelsen om opplysningsplikt kom inn i loven i 1997 og gjaldt opprinnelig for produsenter, 

importører og forhandlere. I Ot.prp. nr. 57 (2001–2002) Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 

14 om vern mot tobakksskader, ble bestemmelsen foreslått endret til å gjelde "enhver". 

Begrunnelsen var at hjemmelen også kan benyttes for å innhente opplysninger i saker om for 

eksempel reklame for tobakksvarer, jf. proposisjonens punkt 2.5 side 11. Endringen trådte i kraft 1. 

juli 2002.  

Lovens ordlyd omfatter også offentlige organer. Det følger av forarbeidene til tobakksskadeloven, 

Ot.prp. nr. 18 (2008–2009) Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot 

tobakksskader (Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr), side 49 i merknaden til 

§ 15 som tilsvarer dagens § 38, at bestemmelsen bare gjelder de opplysninger en faktisk sitter inne 

med, og at den ikke medfører at det må foretas undersøkelser, nærmere dokumentasjon av de 

fremlagte opplysninger osv.  

Det presiseres ikke i lovteksten hva slags opplysninger som omfattes av opplysningsplikten. Det er 

likevel klart at plikten favner vidt, idet den gjelder alle opplysninger som er nødvendige for å 

gjennomføre tilsynsarbeidet. Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering samsvarer dette 

med de opplysningene som skal kunne innhentes etter forordningen.  

For Helsedirektoratet antas forordningens krav i artikkel 14(4)(b) å være ivaretatt av lov 22. juni 

2018 nr. 77 om endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv) kapittel 3A om 

sporingssystem for tobakksvarer. Alle aktører fra produsent til første detaljist skal ha en kode som 

legges inn i en felles EU-database, og hvert produkt skal være påført en unik identifikasjonskode som 

skannes for hver forflytning, slik at varene kan spores fra produksjon til utsalgssted.  

Når det gjelder tekniske forhold ved varene, plikter alle produsenter/importører å registrere sine 

tobakksvarer i en felles EU-database, hvor det rapporteres på alle ingredienser mv, jf. 

tobakksskadeloven ny § 38 annet til sjette ledd.  

Legemiddelverket vil bli tilsynsmyndighet for produktkravene til e-sigaretter. Disse må registreres i 

en felles EU-database med alle ingredienser, funksjoner mv, jf. tobakksskadeloven ny § 34 a.  

De nevnte tiltakene vil tre i kraft når tobakksdirektivet innlemmes i EØS-avtalen og godkjennes av 

Stortinget. 

Når det gjelder artikkel 14(4)(c) inneholder tobakksskadeloven § 38 første ledd en generell hjemmel 

for informasjonsinnhenting fra tilsynsmyndighetene i loven. Denne gir direktoratet myndighet til å 

kreve relevant informasjon fra markedsdeltakere som er nødvendig for å kunne fastslå eierskap til 

nettsider. 

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer således at kravene til myndighet som følger av 

forordningen artikkel 14(4)(a)-(c) er dekket i gjeldende rett.  
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9.2.2.6 Justervesenet   

Justervesenet har hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid § 23 til å be om opplysninger 

fra enhver som "har oppgaver i forhold til målinger og måleredskaper", så lenge dette "er av 

betydning for tilsynet". I tillegg skal enhver som underlegges tilsyn etter loven sørge for å legge 

forholdene til rette for at tilsynet praktisk kan gjennomføres og gi den nødvendige bistand under 

tilsynet, jf. § 24. Nærings- og fiskeridepartementet tolker bestemmelsene slik at de gir hjemmel til å 

kreve opplysningene i artikkel 14 (4) (a)–(c), inkludert innebygget programvare. 

9.2.2.7 Mattilsynet  

Markedstilsynsforordningen får betydning for Mattilsynets tilsyn med gjødselvarer og 

plantevernmidler i henhold til matloven, og for Mattilsynets tilsyn etter kosmetikklova. 

Matloven 

Mattilsynet har etter matloven § 14 hjemmel til å kreve at virksomheten fremskaffer alle nødvendige 

opplysninger og dokumentasjon. Ved behov for fysisk tilgang har Mattilsynet hjemmel til dette i § 

13. Matloven § 23 gir også hjemmel til å fatte vedtak som er nødvendige for å gjennomføre 

bestemmelsene i loven. Det anses at Mattilsynet har tilstrekkelige hjemler i matloven til å kreve 

opplysningene etter artikkel 14 (4)(a). 

Etter matloven § 14 kan Mattilsynet kreve at virksomheten fremskaffer alle nødvendige 

opplysninger og dokumentasjon. Det vurderes at lovhjemmelen gir Mattilsynet tilstrekkelig hjemmel 

til å kreve opplysningene som nevnt i artikkel 14 (4)(b).   

Det følger av matloven § 14 at "Virksomheten skal når tilsynsmyndigheten krever det, gi eller sende 

inn nødvendige opplysninger og prøvemateriale". Ordlyden angir ingen avgrensning av hvilke typer 

opplysninger som kan kreves avgitt, utover at det må dreie seg om "nødvendige opplysninger". Det 

følger videre av forarbeidene at bestemmelsen er ment å omfatte også innhenting av opplysninger 

som gjøres som ledd i områdeovervåking. Dette tilsier at plikten til å avgi opplysninger er relativt 

vidtrekkende ved at den ikke er begrenset til det som er nødvendig av hensyn til tilsynet med den 

konkrete virksomheten som avgir opplysningene. Innhentingen av opplysninger kan være begrunnet 

blant annet i Mattilsynets behov for å skaffe seg kunnskap om status på områdene omfattet av 

matloven, for eksempel knyttet til strategisk planlegging av tilsynsutøvelse og virkemiddelbruk, 

behov for endringer i regelverk mv. Det legges til grunn at bestemmelsen omfatter opplysninger om 

eierskap til nettsider som nevnt i artikkel 14(4)(c), og at det er ikke nødvendig å presisere dette 

nærmere. 

Det vurderes dermed at gjeldende rett anses som dekkende for minimumskravene i forordningens 

artikkel 14(4)(a)–(c). 

Kosmetikklova  

Kosmetikklova § 16 gir Mattilsynet hjemmel til å fatte nødvendige vedtak om å "forby utvikling, 

produksjon, import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av produkt, og om 

beslaglegging, destruksjon og stenging av verksemda". Kosmetikklova § 14 om varslings- og 

opplysningsplikt, gir videre hjemmel til å kreve nødvendige opplysninger m.m. for å få dokumentert 

overensstemmelse med krav i regelverket. Adgang til innebygget programvare er ikke direkte 

regulert i kosmetikklova. Basert på en konkret vurdering av hva som er nødvendig i det enkelte 

tilfellet vurderes det at også dette omfattes av lovbestemmelsen. Ved behov for fysisk tilgang har 
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Mattilsynet hjemmel i § 13. Det anses at Mattilsynet har tilstrekkelige hjemler til å kreve 

opplysningene etter artikkel 14(4)(a). 

Kosmetikklova § 14 gir Mattilsynet hjemmel til å kreve nødvendige opplysninger m.m. for å få 

dokumentert overensstemmelse med krav i regelverket. Kosmetikkforskriften § 1 jf. 

kosmetikkforordningen artikkel 7 om identifikasjon innenfor forsyningskjeden har også et spesifikt 

krav til identifikasjon av distributører og levering av kosmetiske produkt. Det anses at hjemmelen i 

kosmetikklova gir Mattilsynet tilstrekkelig hjemmel til å kreve opplysninger etter artikkel 14(4)(b).  

I kosmetikklova § 14 fremgår det at "Verksemda skal, når tilsynet krev det, vederlagsfritt gi eller 

sende inn nødvendige opplysningar…Tilsynsorganet kan bestemme korleis opplysningane skal bli gitt, 

mellom anna når det gjeld form, detaljeringsgrad osv." Ordlyden angir ingen avgrensning av hvilke 

typer opplysninger som kan kreves utover at det må dreie seg om "nødvendige opplysninger". 

Betraktningene som omtales ovenfor om matloven § 14 gjør seg også gjeldende for kosmetikklova. 

Det antas at å "sende inn nødvendige opplysningar" også omfatter informasjon om eierskap til 

nettsider etter artikkel 14(4)(c), slik at det ikke er nødvendig å presisere dette nærmere. For øvrig gir 

kosmetikkforskriften § 1 jf. kosmetikkforordningen artikkel 10 om sikkerhetsvurdering, artikkel 11 

om produktinformasjonsdokument og vedlegg I om sikkerhetsrapport for kosmetisk produkt, 

spesialbestemmelser som gjelder forhold som fremgår av artikkel 14(4)(c) for kosmetiske produkter. 

Det vurderes dermed at gjeldende rett anses som dekkende for minimumskravene i forordningens 

artikkel 14(4)(a)–(c). 

9.2.2.8 Miljødirektoratet  

Klima- og miljødepartementet slutter seg til konklusjonen i punkt 9.2.2.3 hvor det fremgår at 

produktkontrolloven § 5 sammenholdt med §§ 4b og 8 oppfyller kravene i artikkel 14(4)(a)-(c) fullt 

ut. 

9.2.2.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Etter gjeldende rett har Nkom hjemmel i ekomloven til å be om slike opplysninger og 

dokumentasjon som det vises til i artikkel 14(4)(a)–(c). Det fremgår av ekomloven § 10-3 første ledd 

at det kan kreves opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av loven, vedtak gitt i medhold 

av loven, eller forpliktelser som følger av internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg 

til. Videre fremgår det av § 10-4 at den som er gjenstand for tilsyn har plikt til å sørge for at 

myndigheten har uhindret adgang til virksomheten og lokaler med utstyr for elektronisk 

kommunikasjon og at nødvendig dokumentasjon skal gjøres tilgjengelig for myndigheten.  

I tillegg er det inntatt bestemmelser i forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr § 12 

fjerde ledd, forskrift 15. april 2016 nr. 378 om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for 

utstyr til elektronisk kommunikasjon § 8 fjerde ledd og forskrift 15. april 2016 nr. 379 om EØS-krav til 

sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon § 6 fjerde ledd, som alle gir hjemmel til å kreve 

opplysninger om distribusjonskjeden.  

Ved gjennomføring av forordning (EU) 2019/1020 i norsk rett vurderes det slik at ekomloven §§ 10-3 

første ledd, 10-4 og forskriftshjemler omtalt ovenfor, gir tilstrekkelig hjemmel til å kreve de 

opplysningene som det vises til i artikkel 14(4)(a)–(c).       
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9.2.2.10 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med økodesignforskriften, som er hjemlet i 

produktkontrolloven. Videre fører Norges vassdrags- og energidirektorat tilsyn med krav til 

energimerking av produkter, som er hjemlet i forbrukermerkeloven. 

Når det gjelder tilsyn med økodesignforskriften, vises det til redegjørelsen av produktkontrolloven 

§§ 5 og 8 i punkt 9.2.2.3 hvor det fremgår at produktkontrolloven § 5 sammenholdt med §§ 4b og 8 

oppfyller kravene i artikkel 14 (4) (a)-(c) fullt ut. Med hjemmel i produktkontrolloven § 4a, krever 

også økodesignforskriften at den ansvarlige oppbevarer samsvarserklæring og dokumentasjon for 

gjennomført samsvarsvurdering (teknisk dokumentasjon) i ti år etter fremstilling av det siste 

produktet som dokumentasjonen gjelder, jf. §§ 7 og 8. Norges vassdrags- og energidirektorat kan 

pålegge den ansvarlige å stille slik dokumentasjon til rådighet, jf. § 38 annet ledd nr. 2. 

Olje- og energidepartementet vurderer at produktkontrolloven og økodesignforskriften gir Norges 

vassdrags- og energidirektorat tilstrekkelig hjemmel til å kreve de opplysninger som det vises til i 

artikkel 14(4)(a)-(c).  

Når det gjelder tilsyn med krav til energimerking av produkter, er energimerkeforordningen 

(forordning (EU) 2017/1369) gjennomført ved henvisning i forbrukermerkeloven § 3 a. 

Energimerkeforordningen inneholder en rekke plikter for leverandører og forhandlere, både til å 

samarbeide med tilsynsmyndighetene og til å laste opp dokumenter i produktdatabasen EPREL. 

Forbrukermerkeloven har også egne bestemmelser om opplysningsplikt og medvirkningsplikt i 

forbindelse med tilsyn. Det vises i denne sammenheng til redegjørelsen av forbrukermerkeloven § 6 

annet ledd annet punktum i punkt 9.2.2.4 over.  

Olje- og energidepartementet vurderer at Norges vassdrags- og energimyndighet har tilstrekkelig 

hjemmel i forbrukermerkeloven til å kreve opplysningene som nevnes i artikkel 14(4)(a)-(c) i 

forbindelse med tilsyn av energimerking av produkter. 

9.2.2.11  Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til redegjørelsen under punkt 9.2.2.1 ovenfor.    

9.2.2.12 Sjøfartsdirektoratet  

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr er gjennomført i norsk rett i forskrift 30. august 2016 nr. 1042 

om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). Skipsutstyrsforskriften er hjemlet i lov 16. februar 2007 nr. 9 

om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 32 og § 45. Pliktsubjektet i skipssikkerhetsloven er i 

de fleste tilfeller, med noen unntak, rederier. For å sikre en mer effektiv gjennomføring av 

markedstilsynet bør skipssikkerhetsloven endres slik at det fremgår klart at også markedsdeltakere 

er pliktsubjekt, og at loven inneholder hjemmel for markedstilsyn rettet mot disse pliktsubjektene. 

Sjøfartsdirektoratet har i gjeldende forskrifter for skipsutstyr og produksjon og omsetning av 

fritidsfartøy og vannscootere mv.2, anledning til å kreve at produsenter eller deres representanter, 

 
2 Lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll av produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) jf. forskrift 15. 
januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv.    
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importører og distributører (markedsdeltakere) utleverer all nødvendig informasjon og 

dokumentasjon på norsk eller engelsk for å vise at et produkt er i samsvar med kravene som stilles.  

I dagens regelverk er det ikke vektlagt særlig at Sjøfartsdirektoratet har myndighet til å pålegge 

markedsdeltakere å fremlegge relevante opplysninger som er nødvendig for å finne frem til hvem 

som er eier av nettsteder, dersom disse opplysningene er relevante for undersøkelsen. 

Bestemmelsene i skipsutstyrsforskriften § 8 for skipsutstyr og forskriften om produksjon og 

omsetning av fritidsfartøy § 30 gir en så vid hjemmel at den favner all informasjon og 

dokumentasjon som anses som «nødvendig». Det gjør bestemmelsene dynamiske, da de ikke setter 

skranker for hva som anses som nødvendig.  

9.2.2.13 Statens jernbanetilsyn  

Virkeområdet i taubaneloven § 2 angir at loven gjelder for taubaner og all aktivitet knyttet til 

taubanevirksomhet. Det fremgår av forarbeidene at taubaneloven blant annet omfatter 

tilgjengeliggjøring av delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg. Virkeområdet i 

lovens § 2 angir at loven gjelder for taubaner og all aktivitet knyttet til taubanevirksomhet. I forskrift 

om taubaner § 4-1 er taubaneforordningen (Forordning (EU) 2016/424 om taubaneanlegg og om 

opphevelse av direktiv 2000/9/EF) inntatt som norsk rett. Det foreslås likevel en presisering i 

taubanelovens virkeområde slik at det eksplisitt fremkommer at loven også omfatter delsystemer og 

sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg for å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget. Det vises særlig til 

at definisjonen i lovens § 3 bokstav b, hvor taubanevirksomhet er definert som foretak, 

enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for én eller flere taubaner. Det er 

ingen krav om driftstillatelse for virksomheter som kun tilgjengeliggjør eller omsetter delsystemer 

eller sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg. Det foreslås derfor en presisering i bestemmelsen.  

Etter taubaneloven § 14 skal enhver som er underlagt tilsyn, uten hinder av taushetsplikt, legge frem 

opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre tilsynet. 

Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis. Bestemmelsen gir 

rettsgrunnlag for generelt å kunne kreve inn opplysninger som er nødvendige for tilsynet, og det er 

lagt til grunn at tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis. Det er 

ingen begrensninger med henhold til hvilke opplysninger som kan kreves, forutsatt at de er 

nødvendige for tilsynet. Tilsynet har derfor etter bestemmelsen tilstrekkelig hjemmel for å kunne 

kreve at relevante dokumenter og tekniske spesifikasjoner knyttet til varens samsvar med 

regelverket og de tekniske aspektene, i enhver form og format, og uavhengig av lagringsmåten, 

gjøres tilgjengelig. Det legges til grunn at bestemmelsen også omfatter innebygget programvare og 

eierskap til nettsider dersom dette er nødvendig for å kunne utføre tilsynet. Bestemmelsen omfatter 

også adgang til å kunne ta eller få kopier av informasjonen. Dette tilsier at plikten til å avgi 

opplysninger er relativt vidtrekkende, men likevel begrenset til enhver som er "underlagt tilsyn" og 

gjelder opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er "nødvendige for å kunne utføre tilsynet". 

Innhenting av opplysninger kan være begrunnet i tilsynets behov for å skaffe seg informasjon fra 

andre enn de konkrete tilsynsobjektene. Det vil også kunne være nødvendig å innhente opplysninger 

ved for eksempel risikobasert tilsynsplanlegging, ved utarbeidelse av veiledninger eller behov for 

endringer i regelverk mv.  

9.2.2.14 Statens legemiddelverk  

Av gjeldende lov om medisinsk utstyr, som implementerer direktiv 93/42/EF, 98/79/EF og 90/385, 

fremgår det at tilsynsmyndigheten kan innhente de opplysninger som er nødvendige for dens 

https://lovdata.no/pro/#reference/eu/32016r0424*
https://lovdata.no/pro/#reference/eu/32000l0009
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gjøremål etter denne loven, jf. § 9. Forskrift om medisinsk utstyr § 6-1 fastsetter at den som for bruk 

i Norge produserer, importerer eller markedsfører utstyr er ansvarlig for at kopi av 

samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon etter anmodning kan forelegges tilsynsmyndigheten 

uten ugrunnet opphold. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer at gjeldende regelverk om 

medisinsk utstyr gir hjemmel til å kunne kreve de opplysninger som er omtalt i forordningen artikkel 

14(4)(a) og (b). Dette betyr at lov og forskrift om medisinsk utstyr dekker innhenting av 

opplysninger, data, relevante dokumenter, tekniske spesifikasjoner, innbygd programvare mv., 

uavhengig av hvor de befinner seg eller i hvilken form de befinner seg i. Samtidig inneholder 

regelverket om medisinsk utstyr rettslig grunnlag for å kunne kreve at markedsdeltakerne gir 

relevant informasjon om leveransekjeden, om detaljer i distribusjonsnettverket, om antall varer på 

markedet etc.  

Av lov om medisinsk utstyr § 9 annet ledd fremgår det at tilsynsmyndigheten kan innhente 

opplysninger som er nødvendige for dens gjøremål etter denne loven. Helse- og 

omsorgsdepartementet mener at bestemmelsen også gir Legemiddelverket hjemmel til å kreve 

relevant informasjon fra markedsdeltakere som er nødvendig å kunne fastslå eierskap til nettsider, 

jf. artikkel 14(4)(c). Helse- og omsorgsdepartementet vurderer derfor at gjeldende rett anses som 

dekkende for minimumskravene i forordningen artikkel 14(4)(a)–(c). 

9.2.2.15 Statens vegvesen  

Statens vegvesen fører tilsyn med flere av de 70 rettsaktene som følger av vedlegg I til 

markedstilsynsforordningen. Disse rettsaktene gjelder i all hovedsak kjøretøytekniske regler som er 

gjennomført i eller i medhold av bestemmelser i vegtrafikkloven kapittel III. Forordning (EF) nr. 

1222/2009 er imidlertid gjennomført i forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet 

m.m. (dekkmerkeforskriften) gitt i medhold av forbrukermerkeloven.  

Statens vegvesens myndighet til å føre markedstilsyn på kjøretøyområdet er i dag hjemlet i 

produktkontrolloven, etter delegasjonsvedtak av 17. juni 2016 nr. 700. Myndighet til å føre 

markedstilsyn på dekkmerking reguleres i forbrukermerkeloven, samt i dekkmerkeforskriften §§ 2 og 

3.  

Det vises til Barne- og familiedepartementets og Olje- og energidepartementets vurdering om at 

forbrukermerkeloven § 6 annet ledd annet punktum gir tilstrekkelig hjemmel til å kunne kreve 

relevante dokumenter og opplysninger slik forordningen artikkel 14 (4)(a)-(c) krever, samt Justis- og 

beredskapsdepartementets vurdering i punkt 9.2.2.3 hvor det fremgår at produktkontrolloven § 5 

sammenholdt med §§ 4b og 8 oppfyller kravene i artikkel 14(4)(a)-(c) fullt ut. 

Samferdselsdepartementet støtter disse vurderingene. 

9.2.3 Departementets vurdering og forslag 

9.2.3.1 Sjøfartsdirektoratet 

Direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr er gjennomført i norsk rett i forskrift 30. august 2016 nr. 1042 

om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften). Skipsutstyrsforskriften er hjemlet i lov 16. februar 2007 nr. 9 

om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 32 og § 45. For å sikre en mer effektiv gjennomføring 

av markedstilsynet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet at skipssikkerhetsloven endres slik at 

det fremgår klart at også markedsdeltakere er pliktsubjekter.  

Når det gjelder lovens innledende bestemmelser ligger markedstilsyn med skipsutstyr klart innenfor 

lovens formål som angitt i § 1, som slår fast at loven «skal trygge liv og helse, miljø og materielle 
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verdier ved å legge til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning 

fra skip, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skipet, samt et godt 

og tidsmessig tilsyn.» 

Lovens saklige virkeområde må derimot endres, og det foreslås å endre lovens § 2 andre ledd slik at 

det fremgår at Kongen kan gi forskrift om at loven skal gjelde for skipsutstyr som gjøres tilgjengelig 

på markedet for plassering om bord på EØS-skip. Skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om 

bord anses å allerede være omfattet av lovens saklige virkeområde. En presisering av at loven også 

kan gjøres gjeldende for skipsutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, er viktig for at hjemmelen 

for markedstilsyn overfor markedsdeltakerne skal kunne gjelde uavhengig av om produktet er bestilt 

til eller plassert om bord på et fartøy. Dersom skipsutstyr ikke oppfyller kravene som er stilt, er det 

viktig å kunne reagere på dette allerede når utstyret gjøres tilgjengelig på markedet. 

Et formål med bestemmelsene om skipsutstyr er å regulere rettigheter og plikter for 

markedsdeltakere som gjør skipsutstyr tilgjengelig på EØS-markedet i tråd med skipsutstyrsdirektivet 

2014/90. Det vil ikke alltid være klart for en markedsdeltaker som gjør et utstyr tilgjengelig på 

markedet hvilket flagg som føres av skipet som tar utstyret om bord. Dersom utstyret derimot er 

påført rattmerket, vil det være en presumsjon for at produktet er gjort tilgjengelig i markedet for 

plassering om bord i EØS-skip.  

Det vurderes ikke å være nødvendig å gjøre endringer i lovens § 3, som presiserer det geografiske 

virkeområdet for skip, da det fremgår klart av forslaget til § 2 andre ledd bokstav d hvilken 

tilknytning til Norge det aktuelle utstyret må ha for å omfattes av loven. I henhold til 

skipssikkerhetsloven og forskrift om skipsutstyr vil det være utstyr som er gjort tilgjengelig på det 

norske markedet som vil kunne følges opp. 

Det foreslås videre en generell hjemmel for markedstilsyn i skipssikkerhetsloven kapittel 11, 

nærmere bestemt i ny § 71b. Forslag til ny § 71b i skipssikkerhetsloven er utformet som en 

fullmaktsbestemmelse, hvor mer utfyllende regler gis i forskrift. 

I forslag til ny § 71b første ledd i skipssikkerhetsloven fremgår det at det skal føres tilsyn med at 

markedsdeltakere sørger for eller medvirker til at kravene til skipsutstyr oppfylles. Videre fremgår 

det at Kongen fastsetter hvem som er markedstilsynsmyndighet, i tråd med slik dette er gjort for 

annen tilsynsmyndighet etter loven, jf. § 41. Denne myndigheten ligger i dag hos 

Sjøfartsdirektoratet. I ny § 71b annet ledd foreslås det at departementet kan gi nærmere regler om 

tilsyn i tråd med kravene som fremgår av forordningens artikkel 14(4) m.fl. De detaljerte 

bestemmelsene om markedstilsyn for skipsutstyr er gjennomført i skipsutstyrsforskriften.  

Det følger av forslag til skipssikkerhetsloven § 71b andre ledd bokstav b) at departementet kan gi 

nærmere regler om markedsdeltakernes plikt til å bistå tilsynsmyndigheten, herunder fremlegge 

relevant informasjon. Bestemmelsen skal sikre at myndighetene gis tilgang til all informasjon som 

nevnt i forordningens artikkel 14(4)(a)-(c).  

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer etter dette at gjeldende rett, supplert av ny 

fullmaktshjemmel i skipssikkerhetsloven, anses som dekkende for minimumskravene i forordningen 

§ 14(4)(a)–(c). 
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9.2.3.2 Statens jernbanetilsyn 

I taubaneloven § 2 første ledd foreslås en presisering av virkeområdet slik at det eksplisitt 

fremkommer at loven også omfatter delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg for å 

tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget. Det vises særlig til definisjonen i lovens § 3 bokstav b, hvor 

taubanevirksomhet er definert som foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har 

driftstillatelse for én eller flere taubaner. Det er ingen krav om driftstillatelse for virksomheter som 

kun tilgjengeliggjør eller omsetter delsystemer eller sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg. Det 

foreslås derfor en presisering i bestemmelsen.  

Det foreslås videre å gjøre endringer i taubaneloven § 14, slik at det også gis adgang til å innhente 

opplysninger fra andre, der det er nødvendig for å kunne utføre tilsynets oppgaver. Bestemmelsen 

vil da også i større grad harmoniseres med bestemmelsen i jernbaneloven § 11 andre ledd. 

9.2.3.3 Statens vegvesen 

Statens vegvesen fører tilsyn på mange områder i tillegg til markedstilsyn, hvor tilsynsmyndigheten 

er regulert i bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven. For å sikre et mer brukervennlig og 

oversiktlig regelverk, foreslås det at reguleringen av Statens vegvesens tilsynsmyndighet i størst 

mulig grad samles i vegtrafikkloven. Reglene det føres tilsyn med etterlevelse av, og reguleringen av 

tilsynet, vil da være hjemlet i samme lov. Det foreslås en generell hjemmel for markedstilsyn i 

vegtrafikkloven kapittel III, nærmere bestemt i ny § 19 d (se punkt 15.15). Dette innebærer at 

Statens vegvesens hjemler for å utføre markedstilsyn på kjøretøyområdet, flyttes fra 

produktkontrolloven til vegtrafikkloven. 

I likhet med andre bestemmelser i vegtrafikkloven om tilsyn som utføres av Statens vegvesen (bl.a. 

vegtrafikkloven §§ 8, 19 a, 19 b, 27, 29 og 29 a) er forslag til ny § 19 d i vegtrafikkloven utformet som 

en fullmaktsbestemmelse, hvor mer utfyllende regler gis i forskrift. 

I forslag til ny § 19 d første ledd i vegtrafikkloven fremgår det at «Statens vegvesen fører tilsyn med» 

at markedsdeltakere oppfyller de krav som er gitt i eller i medhold av bestemmelsene i 

vegtrafikkloven kap. 3 (se nærmere omtale av bestemmelsen under punkt 14.15). 

I ny § 19 d annet ledd foreslås det at Samferdselsdepartementet kan gi nærmere regler om tilsyn i 

tråd med kravene som fremgår av forordningens artikkel 14(4) m.fl. De detaljerte bestemmelsene 

om markedstilsyn på Statens vegvesens sektorområde foreslås gjennomført i ny forskrift om 

markedstilsyn for kjøretøy m.m. (se punkt 16.5). 

Det følger av forslag til vegtrafikkloven § 19 d andre ledd bokstav b) at Samferdselsdepartementet 

kan gi nærmere regler om markedsdeltakernes plikt til å bistå tilsynsmyndigheten, herunder 

fremlegge relevant informasjon. Bestemmelsen skal sikre at myndighetene gis tilgang til all 

informasjon som nevnt i forordningens artikkel 14(4)(a)-(c).  

I ny forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. § 5 (opplysnings- og medvirkningsplikt) annet til 

fjerde ledd foreslås det bestemmelser som samsvarer med innholdet og redegjørelsen av artikkel 14 

(4)(a)-(c) i høringsutkastets punkt 9.2.1. Statens vegvesen vil dermed ha tilstrekkelig hjemmel i 

lovverket som oppfyller kravene i artikkel 14(4)(a)-(c), når vegtrafikkloven § 19 d og forskriften trer i 

kraft. 
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9.2.3.4 Øvrige tilsynsmyndigheter 

Departementet vurderer at tilsynsmyndigheter utover Sjøfartsdirektoratet, Statens jernbanetilsyn og 

Statens vegvesen har tilstrekkelig hjemmel etter forordningen artikkel 14(4)(a)-(c) i eksisterende 

sektorregelverk, jf. punkt 9.2.2. 

9.3 Myndighet til stedlige tilsyn – artikkel 14(4)(d) og (e) 

9.3.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(d) og (e) 
Artikkel 14(4) bokstav d og e har et innhold som er overlappende. De behandles derfor samlet.  

I artikkel 14(4)(d) fremgår det at de nasjonale tilsynsmyndighetene skal gis myndighet til å utføre 

uanmeldte inspeksjoner og fysiske undersøkelser av varer. Tilsynsmyndighetene skal kunne gå inn i 

alle lokaler, eiendommer eller transportmidler som markedsdeltakeren benytter i sin virksomhet 

eller yrke, for å kunne avdekke manglende samsvar med regelverk eller for å samle dokumentasjon, 

jf. artikkel 14(4)(e).  

Bokstav e begrenser seg ikke til produksjonslokaler, lagre eller lignende hvor aktuelle produkt 

befinner seg. Det kan tenkes at opplysninger om en vare befinner seg på andre steder, for eksempel 

på et kontor. Det er departementets forståelse at myndigheten etter bokstav d og e skal gjelde alle 

steder hvor den næringsdrivende utøver sin virksomhet. Gjennomføringen av bestemmelsene må 

således ikke begrense seg til lokaler hvor produktet oppbevares. 

Som nevnt under punkt 9.2.1 skal tilsynsmyndighetene etter artikkel 14(4)(a) kunne ta kopier av 

dokumenter og informasjon til bruk i saksbehandlingen når stedlige tilsyn gjennomføres. 

Forordningen oppstiller ikke krav om at tilsynsmyndigheten skal kunne ta beslag i eiendeler eller 

dokumenter.  

9.3.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(d) og (e)  

9.3.2.1 Arbeidstilsynet  

Etter arbeidsmiljøloven § 18-4 første ledd første punktum skal Arbeidstilsynet "til enhver tid ha 

uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven." Det er ikke tvil om at ordlyden i 

bestemmelsen gir hjemmel til å gjøre uanmeldte inspeksjoner for å gjennomføre fysisk kontroll av 

produkter, slik artikkel 14(4)(d) krever. Det er videre Arbeids- og sosialdepartementets oppfatning at 

formuleringen "ethvert sted som omfattes av loven" er dekkende for kravet i artikkel 14(4)(e) om at 

tilsynsmyndigheten skal "få adgang til lokaler, grunn eller transportmidler som den aktuelle 

markedsdeltakeren benytter for formål knyttet til sin handels-, forretnings-, håndverks- eller 

yrkesvirksomhet".  Forordningen artikkel 14(4)(d) og (e) anses således dekket gjennom 

arbeidsmiljøloven § 18-4.  

9.3.2.2 Direktoratet for byggkvalitet  

Når det gjelder artikkel 14(4)(d) åpner forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 22 andre ledd og 

forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser § 29, jf. plan- og bygningsloven § 29-7a, for 

stedlig tilsyn. Bestemmelsene hjemler adgang til å gjøre en fysisk kontroll av produktet, herunder 

også heis og sikkerhetskomponent til heis. Hvorvidt et tilsyn kan være uanmeldt reguleres ikke 

direkte av bestemmelsene. Direktoratet kan ikke se noen forvaltningsrettslige regler som er til 

hinder for at tilsynet gjøres uanmeldt. Det vil kunne hevdes at det er god forvaltningsskikk å melde 

ifra om stedlige tilsyn, men det er lite rettspraksis som underbygger en slik påstand.  
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Forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 22 andre ledd og forskrift om omsetning og 

dokumentasjon av heiser § 29 andre ledd regulerer tilsvarende forhold som artikkel 14(4)(e). 

Ordlydene gir etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering tilsvarende rekkevidde 

som artikkel 14(4)(e). 

9.3.2.3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

El-tilsynsloven §§ 5 og 11 og brann- og eksplosjonsvernloven §§ 34 og 35 vurderes å gi tilstrekkelig 

hjemmel til å gjennomføre uanmeldte tilsyn, fysisk kontroll av produkter og til å gi 

tilsynsmyndigheten tilgang til alle lokaler, områder eller transportmidler som markedsdeltakerne 

bruker slik artikkel 14(4)(d) og (e) krever. 

Etter el-tilsynsloven § 5 første ledd skal tilsynsmyndigheten til enhver tid ha uhindret adgang til 

anlegg og virksomhet etter loven. «Virksomhet» ble lagt til bestemmelsen ved lovendring 8. 

desember 2000 nr. 85 for å klargjøre at tilsynsmyndigheten skal ha adgang til hele virksomheten. 

Endringen skulle sikre adgang til steder hvor det drives aktiviteter som omfattes av el-tilsynsloven, 

og til produkter som tilsynsmyndighetene skal føre kontroll med, jf. Ot.prp. nr. 67 (1999-2000) punkt 

5.3.1. «Virksomhet» vurderes å omfatte «transportmidler», jf. artikkel 14 (4) (e). Det er ikke 

spesifisert særskilt i bestemmelsen at tilsyn kan være uanmeldte, men det er praksis i dag. For 

eksempel gjennomføres deler av markedskontrollen med elektriske produkter ved uanmeldte besøk 

hos relevante markedsdeltakere. Etter el-tilsynsloven § 11 tredje ledd kan tilsynsmyndigheten kreve 

at markedsdeltakerne fremlegger representativ prøve av et produkt eller iverksetter undersøkelser 

som finnes nødvendig for å vurdere produktets egenskaper eller virkninger. Tilsynsmyndigheten kan 

selv iverksette slike undersøkelser eller foreta nødvendig prøvetaking og kontroll av produkter. 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 34 første ledd gir hjemmel for tilsynsmyndigheten til å kreve 

adgang til ethvert sted, enhver innretning og kjøretøy som tilsynsmyndigheten finner nødvendig for 

å kunne utføre tilsyn etter loven. Loven har også en tilsvarende bestemmelse som el-tilsynsloven § 

11 tredje ledd, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 35 første ledd.  

Produktkontrolloven § 8 annet ledd gir tilsynsmyndigheten rett til fri adgang til bygning, 

transportmiddel, lager, innretning, område mv. hvor produkter som kan medføre helseskade 

befinner seg. Det er ikke spesifisert særskilt, men det er lagt til grunn at tilsynsmyndigheten kan 

gjennomføre uanmeldte tilsyn i medhold av bestemmelsen. Det fremgår av § 8 tredje ledd at 

tilsynsmyndigheten kan foreta nødvendig prøvetaking og kontroll med produkter. Etter loven § 5 

annet ledd kan tilsynsmyndigheten kreve at den som produserer, innfører eller omsetter produkt 

fremlegger representativ prøve av produktet vederlagsfritt eller sørger for eller bekoster 

undersøkelser som finnes nødvendig for å vurdere et produkts egenskaper og virkninger.  

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer at nevnte bestemmelser i produktkontrolloven samlet 

sett oppfyller kravene i artikkel 14 (4) (d). Det kan synes som artikkel 14 (4) (e) har et noe videre 

anvendelsesområde enn produktkontrolloven § 8 annet ledd ved å kreve at tilsynsmyndigheten skal 

ha tilgang til alle lokaler, eiendommer eller transportmidler som benyttes i markedsdeltakerens 

virksomhet, ikke kun der produkter befinner seg. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å 

tydeliggjøre i produktkontrolloven § 8 annet ledd at tilsynsmyndigheten også skal ha adgang til 

øvrige lokaler mv. som benyttes i næringsvirksomheten.  



32 
 

9.3.2.4 Forbrukertilsynet  

Tilsynsmyndigheten skal etter forbrukermerkeloven § 6 annet ledd ha adgang til ethvert sted hvor 

det produseres, lagres, transporteres eller omsettes varer som er merkepliktig etter forskrifter gitt i 

medhold av § 3. Tilsynsmyndigheten har rett til å utta prøver til undersøkelse og kan kreve de 

opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av tilsynet.  

Etter Barne- og familiedepartementets vurdering gir forbrukermerkeloven tilstrekkelig hjemmel til å 

gjennomføre inspeksjoner og undersøke varer i samsvar med kravene i artikkel 14(4)(d). Det er ikke 

stilt krav om at inspeksjoner må varsles på forhånd. Forbrukermerkeloven gir Forbrukertilsynet 

adgang til å gjennomføre stedlige kontroller på ethvert sted hvor det produseres, lagres, 

transporteres eller omsettes varer.  

Det kan stilles spørsmål ved om artikkel 14 (4)(e) går lenger ved å kreve tilgang til alle lokaler, 

eiendommer eller transportmidler som benyttes i markedsdeltakerens virksomhet eller yrke.  Etter 

markedsføringsloven § 34 annet ledd kan Forbrukertilsynet og Markedsrådet undersøke alle lokaler, 

grunn, innretninger og utstyr, herunder transportmidler som den næringsdrivende bruker i sin 

næringsvirksomhet. Det kan anmodes om bistand fra politiet til å gjennomføre kontrollen.   

Etter Barne- og familiedepartementets vurdering vil adgangen til å gjennomføre stedlige kontroller 

etter markedsføringsloven § 34 annet ledd oppfylle kravene i artikkel 14(4)(e). Forbrukertilsynet og 

Markedsrådet kan selv ta beslag i dokumenter og gjenstander, og ta kopier, som de finner påkrevet 

for å utføre sine gjøremål etter loven, jf. § 34 tredje ledd. Med "gjenstander" omfattes også 

vareprøver, jf. Prop. 8 LS (2019-2020) punkt 19.1. Markedsføringsloven oppfyller følgelig også 

kravene i artikkel 14(4)(d) om å gjennomføre inspeksjoner og undersøke varer.  

Som nevnt i punkt 9.2.2.4 foreslår departementet en ny bestemmelse i forbrukermerkeloven som 

fastsetter at Forbrukertilsynet fører tilsyn med forskrifter gitt i eller i medhold av 

forbrukermerkeloven, etter reglene i markedsføringsloven kapittel 7. 

9.3.2.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk  

Tobakksskadeloven § 35 femte ledd pålegger registreringspliktige og bevillingshavere en plikt til å gi 

tilsynsmyndighetene tilgang til lokaler (herunder varelager), nødvendige opplysninger, vareprøver og 

annen relevant bistand. I henhold til bestemmelsens sjette ledd kan tilsynsmyndighetene foreta slik 

granskning som den finner nødvendig, herunder kreve utlevert eller beslaglegge gjenstander og 

vareprøver.  

Loven spesifiserer ikke at kontrollene kan være uanmeldt, men dette har vært forutsatt i praksis. 

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer således at kravene til myndighet som følger av 

forordningen artikkel 14(4)(d) og (e) er dekket i gjeldende rett.  

9.3.2.6 Justervesenet   

Justervesenet har hjemmel for å føre tilsyn i lov om målenheter, måling og normaltid § 20. Etter 

Nærings- og fiskeridepartementets vurdering åpner bestemmelsen for at tilsynsmyndigheten i stor 

grad selv avgjør hvordan det føres tilsyn, ut fra hva som anses som hensiktsmessig. Det foreligger 

således allerede hjemmel til å utføre tilsyn som nevnt i bokstav d, i lovens § 20. Dette særlig i 

kombinasjon med lovens § 22 første ledd hvor det fremkommer at Justervesenet skal ha uhindret 

adgang til "steder og innretninger når dette anses nødvendig."  
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I forskrift om krav til nettoinnhold i ferdigpakninger fremgår det i § 12 at Justervesenet har 

myndighet til å føre tilsyn med ferdigpakningene. Det fremgår av måleflaskeforskriften § 3 andre 

ledd at Justervesenet har myndighet til å føre tilsyn med måleflasker. Etter Nærings- og 

fiskeridepartementets syn innebærer bestemmelsene at det ligger innenfor tilsynsmyndighetens 

handlingsrom å avgjøre hvorvidt tilsynet varsles eller ikke. Bestemmelsene gir også hjemmel til å 

utføre fysiske kontroller. Samlet sett vurderes det at Justervesenet har tilstrekkelig hjemmel til å 

dekke det som uttrykkes i (d). 

 

I anledning artikkel 14(4)(e) er Nærings- og fiskeridepartementets vurdering at lov om målenheter, 

måling og normaltid §§ 20 og 22 samlet dekker innholdet i artikkel 14(4)(e). I forlengelse av dette 

bemerkes det at forskrift om krav til flasker brukt som målebeholdere (måleflasker) § 3 andre ledd 

gir Justervesenet myndighet til å kontrollere måleflasker hos produsenten, importøren eller dennes 

representant. Etter Nærings- og fiskeridepartementets mening omfatter dette i praksis alle 

markedsdeltakerne det vil være relevant å føre tilsyn hos i henhold til det aktuelle direktivet som 

forskriften gjennomfører.  

9.3.2.7 Mattilsynet  

Matloven 

Matloven § 23 inneholder hjemmel til å føre fysisk tilsyn på stedet. Etter kontrollforordningens, (EU) 

2017/625, artikkel 9(4), som er gjennomført i forskrift om offentlig kontroll på matområdet, skal den 

offentlige kontrollen som hovedregel gjennomføres uten forhåndsvarsel. Et praktisk unntak fra dette 

er revisjoner siden virksomhetene må involveres i planleggingen av disse. Matloven § 13 gir hjemmel 

for at virksomheten skal gi Mattilsynet tilgang til sted eller lokale der det foregår virksomhet 

omfattet av loven. Kravene i artikkel 14(4)(d) og (e) anses å være dekket gjennom disse 

bestemmelsene.  

Kosmetikklova 

Kosmetikklova § 16 gir hjemmel til å føre stedlig og fysisk tilsyn. Det ligger i tilsynets system at 

inspeksjoner skal være uannonserte. Revisjoner krever derimot planlegging også for virksomhetene 

og må derfor varsles på forhånd. Etter kosmetikkforskriften § 1, jf. kosmetikkforordningen (EF) nr. 

1223/2009 artikkel 22 om kontroll på markedet, skal revisjoner og vurderinger foretas minst hvert 

fjerde år, kontrollene skal være hensiktsmessige og i passende omfang. Prøvetaking og analyse er 

regulert nærmere i forordningen artikkel 12.  

Kosmetikklova § 13 gir hjemmel til at virksomhetene skal gi Mattilsynet tilgang til sted eller lokale 

der det foregår virksomhet omfattet av loven. Loven omfatter i henhold til § 2 alle forhold relatert til 

"utvikling, produksjon, import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning" av kosmetikk og 

kroppspleieprodukt. Videre omfatter loven "alle forhold i samband med produksjon av materiale og 

gjenstandar som er bestemte til å kome i kontakt med eller kan ha innverknad på produkta". All 

omsetning i kommersielt øyemed omfattes. Kravene i artikkel 14(4)(d) og (e) anses oppfylt ved disse 

bestemmelsene. 

9.3.2.8 Miljødirektoratet  

Miljødirektoratet fører tilsyn med aktuelle EU-rettsakter etter produktkontrolloven og har således 

samme kompetanse og hjemmelsgrunnlag som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Klima- og miljødepartementet slutter seg til omtalen av produktkontrolloven i punkt 9.3.2.3 hvor det 

fremgår at §§ 8 og 5 samlet sett oppfyller kravene i artikkel 14(4) (d). Klima- og miljødepartementet 
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slutter seg også til at produktkontrolloven § 8 annet ledd bør endres for at artikkel 14(4)(e) skal bli 

gjennomført fullt ut. 

9.3.2.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nkom har hjemmel i ekomloven § 10-1 første ledd, § 10-3 første ledd, § 10-4 og tilhørende 

forskrifter til å føre slikt tilsyn som det vises til artikkel 14(4)(d) og (e), herunder fysisk kontroll av 

produkter.  

Det vurderes at nevnte bestemmelser i ekomloven og tilhørende forskrifter gir tilstrekkelig hjemmel 

til å utføre tilsyn som det er vist til i artikkel 14(4)(d) og (e).       

9.3.2.10 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Norges vassdrags- og energidirektorat er delegert myndighet etter produktkontrolloven i forbindelse 

med tilsyn av økodesignkrav hjemlet i produktkontrolloven § 4 a. 

Olje- og energidepartementet slutter seg til omtalen av produktkontrolloven i punkt 9.3.2.3 hvor det 

fremgår at §§ 8 og 5 samlet sett oppfyller kravene i artikkel 14(4) (d). Olje- og energidepartementet 

slutter seg også til at produktkontrolloven § 8 annet ledd bør endres for at artikkel 14(4)(e) skal bli 

gjennomført fullt ut. Det vises i denne sammenheng til at tilsynsmyndigheten etter bokstav (e) skal 

ha tilgang til alle lokaler den næringsdrivende benytter seg av i sin virksomhet, ikke bare der 

produktene befinner seg. 

Når det gjelder tilsyn med energimerking av produkter, gir forbrukermerkeloven § 6 annet ledd 

tilsynsmyndigheten adgang til ethvert sted hvor det produseres, lagres, transporteres eller omsettes 

varer som er merkepliktig etter forskrifter gitt i medhold av §§ 3 og 3 a. Tilsynsmyndigheten har rett 

til å utta prøver til undersøkelse og kan kreve de opplysninger som er nødvendig for gjennomføring 

av tilsynet. Det er ikke stilt krav om at en inspeksjon må varsles i forkant. 

For å klargjøre hjemmelsgrunnlaget bør det presiseres i forbrukermerkeloven § 6 annet ledd at 

tilsynsmyndigheten skal ha tilgang til alle lokaler, arealer og transportmidler som benyttes i 

næringsvirksomheten, ikke bare steder der produkt befinner seg. Ut over dette mener Olje- og 

energidepartementet at eksisterende regelverk gir Norges vassdrags- og energidirektorat den 

myndighet som kreves etter artikkel 14(4)(d) og (e). 

9.3.2.11 Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til redegjørelsen under punkt 9.3.2.1 ovenfor.  

9.3.2.12 Sjøfartsdirektoratet  

Artikkel 14(4)(d) innebærer uanmeldt stedlig tilsyn og fysisk kontroll av produkter. 

Skipsutstyrsforskriften § 8 har hjemmel til å be om tilgang til produsentens lokaler og til å be om 

produktprøver for kontroll, og må dermed endres for også å omfatte andre markedsdeltakere. 

Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. § 30 gir samme hjemmel for tilgang til 

markedsdeltakerens lokaler og mulighet for stikkprøver for produktkontroll, og det anses ikke 

nødvendig å gjøre endringer i denne på bakgrunn av artikkel 14(4)(d). 

 

Det kan synes som at artikkel 14(4)(e) i markedstilsynsforordningen gir tilsynsmyndigheten en noe 

mer omfattende adgang til steder hvor det kan gjøres undersøkelser, for eksempel bygninger, 
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eiendommer eller transportmidler som ledd i produsentens virksomhet. En slik hjemmel til å gjøre 

undersøkelser finnes ikke tilsvarende verken i skipsutstyrsforskriften eller i forskriften om 

produksjon m.m. av fritidsfartøy mv.  

 

Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy er hjemlet i produktkontrolloven. Produktkontrolloven 

åpner opp for at tilsynsmyndigheten skal ha fri adgang til bygning, transportmiddel, lager, 

innretning, område mv. jf. § 8 annet ledd. Det vises til vurderingen av § 8 annet ledd opp mot 

artikkel 14(4)(e) i punkt 9.3.2.3. 

9.3.2.13 Statens jernbanetilsyn  

Etter taubaneloven § 13 første ledd første punktum, har tilsynsmyndigheten til enhver tid uhindret 

adgang til ethvert sted som omfattes av loven. Bestemmelsen var ny ved innføring av taubaneloven i 

2017. En lignende bestemmelse finnes i arbeidsmiljøloven §18-4. "Ethvert sted" vil normalt være 

selve taubanen, taubaneanlegget eller taubanevirksomheten, samt andre områder som kan knyttes 

til taubaner, jf. Prop. 162 L (2015-2016). Lovgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig hva gjelder 

adgangen til uanmeldte inspeksjoner. Det vises her også til forslaget om presisering av virkeområdet 

i punkt 9.2.2.13 og punkt 9.2.3.1. 

9.3.2.14 Statens legemiddelverk  

Av lov om medisinsk utstyr § 9 fjerde ledd fremgår det at tilsynsmyndigheten skal ha uhindret 

adgang til bygning, lager, område mv. når det er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål etter 

loven. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at det følger av system for tilsyn at disse kan 

være fysiske, uanmeldte og planlagte. Det påpekes imidlertid at systemrevisjoner vil være planlagte 

tilsyn. For å kunne oppfylle forpliktelser etter loven vil det imidlertid være nødvendig for Statens 

legemiddelverk å kunne komme på uanmeldte tilsyn.   

Tilsynsmyndigheten kan også kreve at den som produserer, innfører eller markedsfører et medisinsk 

utstyr, skal fremlegge et representativt eksemplar av utstyret eller iverksette nødvendige 

undersøkelser for å vurdere utstyrets egenskaper eller virkninger. Tilsynsmyndigheten kan selv sette 

i verk slike undersøkelser eller foreta nødvendig prøvetaking og kontroll av utstyret. Videre fører 

Statens legemiddelverk tilsyn og fatter enkeltvedtak i samsvar med lov 12. januar 1995 nr. 6 om 

medisinsk utstyr, jf. forskrift om medisinsk utstyr § 6-1.  

Etter ny forordning om medisinsk utstyr (som skal gjelde fra mai 2021) og ny forordning om in-vitro 

diagnostisk medisinsk utstyr (som skal gjelde fra mai 2022), skal kompetent myndighet kunne føre 

både varslet og uvarslet tilsyn hos markedsdeltakere.  

Helse- og omsorgsdepartementet mener derfor at artikkel 14(4)(d) og (e) er omfattet av regelverket 

for medisinsk utstyr. 

9.3.2.15 Statens vegvesen 

Samferdselsdepartementet slutter seg til Barne- og familiedepartementets (punkt 9.3.2.4) og Olje- 

og energidepartementets (punkt 9.3.2.10) vurdering av forbrukermerkeloven § 6 annet ledd,  samt 

Justis og beredskapsdepartementets (9.3.2.3) vurdering av produktkontrolloven § 8 annet ledd. 

9.3.3 Departementets vurdering og forslag 

9.3.3.1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Det kan synes som artikkel 14(4)(e) har et noe videre anvendelsesområde enn produktkontrolloven § 

8 annet ledd ved å kreve at tilsynsmyndigheten skal ha tilgang til alle lokaler, eiendommer eller 
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transportmidler som benyttes i markedsdeltakerens virksomhet, ikke kun der produkter befinner 

seg. Departementet foreslår å tydeliggjøre i produktkontrolloven § 8 annet ledd at 

tilsynsmyndigheten også skal ha adgang til øvrige lokaler mv. som benyttes i næringsvirksomheten. 

9.3.3.2 Forbrukertilsynet 

For å tydeliggjøre at Forbrukertilsynet kan kreve tilgang til alle steder som benyttes i 

markedsdeltakerens virksomhet, foreslås det at markedsføringslovens § 34 annet ledd får 

anvendelse ved tilsyn med forskrifter gitt i eller i medhold av forbrukermerkeloven.  

9.3.3.3 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Det foreslås å presisere i forbrukermerkeloven § 6 annet ledd at tilsynsmyndigheten skal ha tilgang 

til alle lokaler, arealer og transportmidler som benyttes i næringsvirksomheten, ikke bare steder der 

produkt befinner seg.  

9.3.3.4 Sjøfartsdirektoratet 

På samme måte som produktkontrolloven foreslås utvidet, jf. punkt 9.3.3.1, er det tilstrekkelig å 

utvide forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. § 30 ved å tilføye i nytt ledd § 30 (4) slik 

tilsynshjemmel som kreves i artikkel 14(4)(e).  

Skipsutstyrsforskriften er hjemlet i skipssikkerhetslovens § 9, § 32 og § 45. Som nevnt under punkt 

9.2.3.1, foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å fastsette en ny fullmaktshjemmel i 

skipssikkerhetsloven, slik at dagens forskriftsbestemmelse om markedstilsyn (§ 8) hjemles i 

fullmaktshjemmelen den nye bestemmelsen i skipssikkerhetsloven. Fullmaktshjemmelen som 

foreslås gir departementet myndighet til å gi nærmere regler om tilsyn med markedsdeltakere som 

nevnt i første ledd, herunder om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av vareprøver, også under skjult 

identitet, og om adgang til lokaler, arealer eller transportmidler. Forslag til § 71b annet ledd bokstav 

a) gir således mulighet til å gjennomføre forordningens artikkel 14(4)(d), (e), (f) og (j) i forskrift. 

Det vil da være tilstrekkelig å endre skipsutstyrsforskriften § 8 og tilføye slik tilsynshjemmel som 

kreves i forordningens artikkel 14(4)(d) og (e). 

 

 

9.3.3.5 Statens jernbanetilsyn 

Det foreslås at det presiseres i taubaneloven § 13 at tilsynsmyndighet gis myndighet til å gå inn i alle 

lokaler, eiendommer eller transportmidler som markedsdeltakeren benytter i sin virksomhet eller 

yrke for å kunne avdekke manglende samsvar med regelverket eller for å samle dokumentasjon. For 

øvrig foreslås det at begrepet "taubanevirksomhet" i bestemmelsen erstattes med begrepet 

"virksomhet", slik at bestemmelsene om representasjon under tilsyn også omfatter tilsyn med 

markedsdeltakerne. 

9.3.3.6 Statens vegvesen 

I forslag til vegtrafikkloven § 19 d første ledd, fremgår det at «Statens vegvesen fører tilsyn med» at 

markedsdeltakere oppfyller de produktkrav som er gitt i eller i medhold av bestemmelsene i 

vegtrafikkloven kapittel III. I § 19 d andre ledd bokstav a) foreslås hjemmel for 

Samferdselsdepartementet til å gi nærmere regler om tilsyn med markedsdeltakere som nevnt i 

første ledd, herunder om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av vareprøver, også under skjult identitet, og 

om adgang til lokaler, arealer eller transportmidler. Forslag til § 19 d annet ledd bokstav a) gir 

således mulighet til å gjennomføre forordningens artikkel 14(4)(d), (e), (f) og (j) i forskrift. 
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I forslag til forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. § 4 fremgår det at Statens vegvesen som 

tilsynsmyndighet, kan anskaffe og undersøke produkter, herunder ta produktene fra hverandre for å 

avdekke manglende samsvar med regelverket og for å innhente dokumentasjon til bruk i 

saksbehandlingen. Det fremgår videre at slike tilsyn kan skje uanmeldt.  

I forslag til § 5 første ledd i forskriften fremgår det at markedsdeltakere skal bistå 

tilsynsmyndigheten slik det er nødvendig for å gjennomføre tilsyn, herunder gi tilsynsmyndigheten 

adgang til alle lokaler, eiendommer eller transportmidler som markedsdeltakeren benytter i sin 

virksomhet eller yrke, for å kunne avdekke manglende samsvar med regelverk.  

Bestemmelsene vil sikre at Statens vegvesen vil ha hjemmel som oppfyller kravene i artikkel 14(4)(d) 

og (e), når vegtrafikkloven § 19 d og forskriften trer i kraft.  

For tilsyn med forordning 1222/2009 foreslås det å presisere i forbrukermerkeloven § 6 annet ledd 

at tilsynsmyndigheten skal ha tilgang til alle lokaler, arealer og transportmidler som benyttes i 

næringsvirksomheten, ikke bare steder der produkt befinner seg.  

9.3.3.7 Øvrige tilsynsmyndigheter 

Departementet vurderer at øvrige tilsynsmyndigheter har tilstrekkelig hjemmel etter forordningen 

artikkel 14(4)(d) og (e) i eksisterende sektorregelverk, jf. punkt 9.3.2. 

9.4 Myndighet til igangsetting av undersøkelser – artikkel 14(4)(f) 

9.4.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(f) 
Etter artikkel 14(4)(f) skal de nasjonale tilsynsmyndighetene gis myndighet til selv å kunne ta initiativ 

til å igangsette undersøkelser, med henblikk på å avdekke og avslutte regelbrudd. Bokstav f kan 

synes å gli noe over i de øvrige bokstavene. Å innlede undersøkelser ligger i et tilsynsorgans natur. 

Dessuten ligger det som et premiss at en undersøkelse er igangsatt der hvor øvrige bokstaver i 

artikkel 14 anvendes. Myndighet til å pålegge tiltak for å opphøre brudd, er nedfelt i bokstav g. Etter 

departementets vurdering ligger altså den selvstendige betydningen av bokstav f i at 

tilsynsmyndigheten selvstendig skal kunne utøve sin kompetanse. De skal således ikke være 

avhengig av anmodninger fra andre aktører. 

9.4.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(f) 

9.4.2.1 Arbeidstilsynet  

Etter Arbeids- og sosialdepartementets oppfatning forutsetter arbeidsmiljølovens 

tilsynsbestemmelser i arbeidsmiljøloven kapittel 18 at Arbeidstilsynet har mulighet til å igangsette 

undersøkelser på eget initiativ, jf. artikkel 14(4)(f) i forordningen. 

9.4.2.2 Direktoratet for byggkvalitet  

Direktoratet for byggkvalitet er av Kommunal- og moderniseringsdepartementet delegert oppgaven 

som markedstilsynsmyndighet. Plan- og bygningsloven §§ 29-7 og 29-7a gir tilsynsmyndigheten 

hjemmel til å føre tilsyn med produkter, herunder heiser og sikkerhetskomponenter til heiser. 

Bestemmelsene er nærmere presisert i forskrift om dokumentasjon av byggevarer §§ 21 og 22, samt 

forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser §§ 28 og 29. Bestemmelsene begrenser ikke 

muligheten for tilsynsmyndigheten til å sette i gang tilsyn på eget initiativ.  

Plan- og bygningsloven § 29-7a første ledd andre punktum lyder: "Tilsynsmyndigheten avgjør hvilke 

saker og hvilke områder det skal føre tilsyn med." Dette tilsvarer etter Kommunal- og 
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moderniseringsdepartementets syn den myndigheten som kreves etter forordningens artikkel 

14(4)(f).  

9.4.2.3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Etter brann- og eksplosjonsvernloven kan tilsynsmyndigheten føre tilsyn og gjøre nødvendige 

undersøkelser etter §§ 33, 34 og 35. Det er ikke satt begrensninger for når tilsynsmyndigheten kan 

innlede undersøkelser for å avdekke manglede overholdelse av regelverket. Det er praksis i dag at 

tilsynsmyndigheten innleder slike undersøkelser på eget initiativ. Tilsvarende gjelder for tilsyn og 

undersøkelser etter el-tilsynsloven §§ 5 og 11 og produktkontrolloven §§ 5 og 8. Etter Justis- og 

beredskapsdepartements vurdering oppfyller bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven, el-

tilsynsloven og produktkontrolloven kravene i artikkel 14(4)(f). 

9.4.2.4 Forbrukertilsynet  

Forbrukertilsynet fører tilsyn med forskrift om forordning om tekstilfibre, forskrift om krystallglass 

og forskrift om merking av fottøy gitt med hjemmel i forbrukermerkeloven § 3. Det er ingen 

begrensninger i forbrukermerkeloven eller forskrift som hindrer Forbrukertilsynet fra å foreta 

undersøkelser på eget initiativ for å avdekke overtredelser av forskriftene. Det er heller ingen 

begrensninger knyttet til dette i markedsføringsloven. Både forbrukermerkeloven og 

markedsføringsloven oppfyller etter Barne- og familiedepartementets vurdering kravene som 

oppstilles i artikkel 14(4)(f).  

Som nevnt i punkt 9.2.2.4 foreslår Barne- og familiedepartementet en ny bestemmelse i 

forbrukermerkeloven som fastsetter at Forbrukertilsynet fører tilsyn med forskrifter gitt i medhold 

av forbrukermerkeloven etter reglene i markedsføringsloven kapittel 7. 

9.4.2.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk  

Tobakksskadeloven § 35 gir tilsynsmyndighetene hjemmel til å føre tilsyn for å kontrollere 

etterlevelse av loven og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Det er Helse- og 

omsorgsdepartementets vurdering at tobakksskadeloven dekker kravet som oppstilles i artikkel 

14(4)(f). 

9.4.2.6 Justervesenet   

Justervesenet har hjemmel for å føre tilsyn i lov om målenheter, måling og normaltid § 20. Nærings- 

og fiskeridepartementet tolker bestemmelsen slik at bakgrunnen for tilsynet er opp til 

tilsynsmyndigheten å vurdere, slik at det dermed også omfatter å utføre tilsyn på eget initiativ i tråd 

med forordningen artikkel 14(4)(f).  

9.4.2.7 Mattilsynet  

Matloven 

Matloven § 23 gir Mattilsynet hjemmel til å føre tilsyn for å kontrollere etterlevelse av loven og 

forskrifter gitt i medhold av loven. Kravet i artikkel 14(4)(f) anses dekket i denne bestemmelsen. 

Kosmetikklova   

Kosmetikklova § 16 gir hjemmel til å føre tilsyn og fatte de vedtak Mattilsynet måtte vurdere er 

nødvendige i det konkrete tilfellet. Det er ellers spesialbestemmelser i kosmetikkforskriften § 1 jf. 

kosmetikkforordningen artikkel 22 om kontroll på markedet og artikkel 27 om beskyttelsesklausul, 
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som regulerer forhold som kan tolkes til å falle inn under artikkel 14(4)(f). Kravet i artikkel 14(4)(f) 

anses dekket i kosmetikklova og kosmetikkforskriften.  

9.4.2.8 Miljødirektoratet  

I tråd med punkt 9.4.2.3, vurderes produktkontrolloven §§ 8 og 5 samlet sett å oppfylle kravene i 

artikkel 14(4)(f). 

9.4.2.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nkom har hjemmel i ekomloven § 10-1 første ledd til å selv kunne ta initiativ til å sette i gang 

undersøkelser, med henblikk på å avdekke og avslutte regelbrudd, slik det følger av artikkel 14(4)(f).  

9.4.2.10 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med økodesignforskriften, som er gitt i medhold 

av produktkontrolloven § 4 a, jf. produktkontrolloven § 8 første ledd og økodesignforskriften § 37 

første ledd. Videre fører Norges vassdrags- og energidirektorat tilsyn med krav til energimerking av 

produkter (unntatt dekk og kjøretøy), jf. forbrukermerkeloven § 6 første ledd og 

energimerkeforskriften for produkter § 27. 

Det vises til omtalen av produktkontrolloven §§ 5 og 8 i punkt 9.2.2.3 og 9.3.2.3, og til redegjørelsen 

i 9.4.2.3 hvor det fremgår at nevnte bestemmelser samlet sett oppfyller kravene i artikkel 14(4)(f). 

Det er ikke satt vilkår for når Norges vassdrags- og energidirektorat kan innlede og gjennomføre 

kontroller etter forbrukermerkeloven og produktkontrolloven. Som tilsynsmyndighet kan 

direktoratet starte undersøkelsene på eget initiativ. Olje- og energidepartementet vurderer at det 

ikke er nødvendig med regelverksendring for at direktoratet skal ha den myndighet som artikkel 

14(4)(f) krever. 

9.4.2.11 Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til redegjørelsen under punkt 9.4.2.1 ovenfor.  

9.4.2.12 Sjøfartsdirektoratet  

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med bestemmelsene i skipsutstyrsforskriften jf. forskriftens § 8 

første ledd. Som tilsynsmyndighet kan Sjøfartsdirektoratet igangsette undersøkelser på eget initiativ 

for å avdekke om produkter er i henhold til kravene som stilles. Sjøfartsdirektoratet er også 

tilsynsmyndighet og fører tilsyn med at forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. følges jf. 

forskriftens § 30. 

 

Å iverksette undersøkelser er en integrert del av det  å «føre tilsyn». Å ta initiativ til undersøkelser er 

innenfor tilsynsmyndighetens kompetanseområde og dekkes av de nevnte tilsynshjemlene. Det er 

derfor ikke nødvendig å gjøre endringer verken i skipsutstyrsforskriften og forskrift om produksjon 

m.m. av fritidsfartøy mv.  

 

9.4.2.13 Statens jernbanetilsyn  

Det følger av taubaneloven § 12 at departementet, eller den departementet delegerer oppgaven til, 

skal føre tilsyn med at loven med tilhørende forskrifter overholdes. Myndigheten er delegert til 

Statens jernbanetilsyn, jf. også forskrift om taubaner § 4-2. Det er ikke satt vilkår for når 



40 
 

tilsynsmyndigheten kan innlede og gjennomføre kontroller og avslutte disse. I kraft av å være 

tilsynsmyndighet kan Statens jernbanetilsyn starte undersøkelsene på eget initiativ. 

9.4.2.14 Statens legemiddelverk  

Av lov om medisinsk utstyr § 9 fremgår det at den eller de myndigheter som Kongen bestemmer, 

fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven blir overholdt. Tilsynsmyndigheten 

gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av tilsynet. 

Videre er det presisert i forskrift om medisinsk utstyr § 6-1 at Statens legemiddelverk fører tilsyn og 

fatter enkeltvedtak i samsvar med lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. Etter Helse- og 

omsorgsdepartementets oppfatning er reglene i lov og forskrift om medisinsk utstyr dekkende for 

adgangene tilsynsmyndighetene har etter forordningen artikkel 14(4)(f).  

9.4.2.15 Statens vegvesen 

Forbrukermerkeloven og produktkontrolloven anses å dekke kravene i artikkel 14(4)(f), jf. 

vurderingene under punkt 9.4.2.4 og 9.4.2.3. 

Store deler av reguleringen av Statens vegvesens tilsynsmyndighet skal flyttes til 

vegtrafikklovgivningen. Etter Samferdselsdepartementets vurdering vil foreslåtte endringer i 

vegtrafikkloven og ny forskrift innebære adgang til å igangsette undersøkelser på eget initiativ, i tråd 

med forordningens artikkel 14(4)(f).  

9.4.3 Departementets vurdering og forslag 
Artikkel 14(4)(f) anses å være dekket i gjeldende norsk regelverk, jf. punkt 9.4.2, og det er derfor ikke 

behov for endringer.  

9.5 Myndighet til å avslutte regelverksovertredelse – artikkel 14(4)(g) og (h) 

9.5.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(g) og (h) 
Artikkel 14(4) bokstav g og h har en indre sammenheng. De behandles derfor samlet.  

Etter bokstav g skal nasjonale tilsynsmyndigheter ha myndighet til å pålegge markedsdeltakerne å 

avslutte tilfeller av overtredelser av regelverk, "eller at eliminere risikoen".  

Ettersom forordningens formål er å sikre overholdelse av harmonisert produktregelverk, leser 

departementet bokstav g dit hen at det er tale om å "eliminere risikoen" som følger av en 

overtredelse. Bruken av bestemt form, sammenholdt med setningsoppbygningen, knytter 

risikoelementet opp mot regelovertredelsen. Til støtte for departementets syn vises det til artikkel 

14(1) og (2), sammenholdt med at fortalepunktene 2, 41 og 52 (hvorav de to sistnevnte likevel 

gjelder andre bestemmelser) tilsier at risikoelementet knyttes opp mot regelbrudd. Artikkel 14(4)(g) 

regulerer således ikke de tilfeller hvor det anses å foreligge risiko, uten at det kan konstateres noe 

konkret regelbrudd. Et tenkt eksempel kan være en el-sparkesykkel som overholder alle 

produktkrav, men som likevel anses å utgjøre en alvorlig risiko grunnet bruk som regelverket ikke 

har tatt høyde for. Det bemerkes samtidig at et produktkrav naturligvis kan være fravær av risiko.  

Ettersom medlemsstaten har anledning til å være strengere enn det artikkel 14(4) innebærer, kan 

ikke bokstav g tolkes dit hen at forordningen oppstiller krav om at det må foreligge et regelbrudd for 

å kunne iverksette tiltak.  

Etter artikkel 14(4)(h) skal tilsynsmyndighetene gis myndighet til å selv treffe nødvendige tiltak 

dersom en markedsdeltaker ikke selv gjør det (se bokstav g), eller når regelverksovertredelsen 



41 
 

fortsetter på tross av markedsdeltakerens tiltak. Dette innebærer bl.a. myndighet til å forby eller 

begrense tilgjengeliggjøringen av en vare, eller å kreve tilbakekalling eller tilbaketrekking av aktuelle 

vare. Det presiseres at departementet ikke tolker bokstav h dit hen at det pålegges en bestemt 

rekkefølge, herunder at tiltak etter bokstav g først må være forsøkt.  

Se punkt 9.7.1.2 for forholdet mellom artikkel 14(4)(h) og artikkel 14(4)(k). 

9.5.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(g) og (h)  

9.5.2.1 Arbeidstilsynet  

Etter arbeidsmiljøloven § 18-6 første ledd er Arbeidstilsynet gitt generell myndighet til å gi de pålegg 

som er nødvendig for å sikre etterlevelse av, blant annet, lovens produktkrav. Bestemmelsen anses, 

sammenholdt med § 18-6 femte ledd, å tilfredsstille kravene i artikkel 14(4)(g) og (h). 

Når det gjelder oppfyllelse av kravene i artikkel 14(4)(h), vises det også til at arbeidsmiljøloven § 18-6 

tredje og fjerde ledd inneholder noen supplerende bestemmelser for så vidt gjelder tilsyn med 

kjemikalier og biologiske materiale. Etter§ 18-6 tredje ledd kan således Arbeidstilsynet forby 

fremstilling, bruk, pakking og oppbevaring av farlige kjemikalier og biologiske materialer. I tillegg kan 

Arbeidstilsynet med hjemmel i § 18-6 fjerde ledd tredje punktum forby omsetning av en kjemikalie 

eller biologisk materiale hvis en produsent eller importør forsømmer sin melde- eller merkeplikt, 

eller ikke gir supplerende opplysninger som kreves etter § 5-4 første ledd bokstav c.   

Også når det gjelder personlig verneutstyr finnes særlige hjemler for markedskontroll, og som gir 

grunnlag for slike beføyelser som omfattes av artikkel 14(4(h) jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 fjerde ledd 

jf. forskrift 22. juni 2018 nr.  1019 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig 

verneutstyr (PVU) § 7 om "[p]ålegg, forbud, tilbakekall m.m.". 

9.5.2.2 Direktoratet for byggkvalitet  

Tilsvarende bestemmelser som artikkel 14(4)(g) og (h) finnes i plan- og bygningsloven §§ 29-7a og 

29-7b. Bestemmelsene er nærmere presisert i forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 23, som 

gir hjemmel til å gi pålegg om omsetningsstans, stans av markedsføring, distribusjon av produktet, 

pålegg om å kalle tilbake et eller flere produkter, samt ileggelse av tvangsmulkt. 

Byggevareforordningen har en ytterligere regulering i artikkel 56, 57 og 59. Byggevareforordningen 

er gjennomført i forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Dette gir etter Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets vurdering tilsvarende myndighet som i artikkel 14(4)(g) og (h). For 

heiser som utgjør en risiko åpner § 31 i forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser for at 

tilsynsmyndigheten kan ilegge omsetningsstans og pålegg om å trekke produktet fra markedet. 

Denne forskriften har videre i § 35 en tilsvarende bestemmelse om tvangsmulkt som forskriften om 

omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk § 23 tredje ledd. Etter departementets 

vurdering har disse bestemmelsene samme rekkevidde som forordningens artikkel 14(4)(g) og (h).  

9.5.2.3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Produktkontrolloven § 4b gir tilsynsmyndigheten adgang til å treffe de enkeltvedtakene som er 

nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 3, 3a, 3b, 4, 5, 6a, 6b, 8 og 

12a. Det følger av forarbeidene at bestemmelsen i utgangspunktet skal brukes der myndighetene 

har avdekket brudd på plikter og krav gitt i eller i medhold av produktkontrolloven for å sikre 

overholdelse av regelverket og for å gjenopprette en lovlig tilstand. Bestemmelsen skal bare 

benyttes til å treffe vedtak der det er «nødvendig», og i dette ligger et krav om forholdsmessighet. § 
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4b vil blant annet brukes der et produkt ikke oppfyller formelle krav gitt i medhold av 

produktkontrolloven uten at produktet nødvendigvis utgjør en risiko for helseskade, for eksempel 

ved brudd på krav om CE-merking, advarselsmerking, type-, parti- og serienummer, 

kontaktinformasjon til markedsaktører, samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon.   

Produktkontrolloven § 4 er primært en forskriftshjemmel, men kan i visse tilfeller også brukes til å 

treffe enkeltvedtak om blant annet merking og behandling av produkt, forbud mot innførsel og/eller 

omsetning, forbud mot produksjon og bruk mv. Det er et vilkår for å treffe vedtak etter § 4 at det er 

påkrevet for å forebygge helseskade. Etter loven § 6 første ledd er det adgang til å nedlegge 

midlertidig forbud mot produksjon, innførsel, omsetning, bruk eller annen behandling av produkt 

inntil tilstrekkelige opplysninger om produktets helse- og miljøskadelige egenskaper og virkninger 

foreligger. Etter bestemmelsen er det et vilkår at det foreligger «særlige grunner». Det fremgår av 

forarbeidene (Ot.prp. nr. 51 (1974-75) s. 45-46 og 92) at bestemmelsen er ment for situasjoner der 

tilsynsmyndigheten har en begrunnet mistanke om at et produkt har så alvorlige skadevirkninger på 

helse eller miljø at det er utilrådelig å tillate videre omsetning eller lignende av produktet før man 

har grunnlag til å vurdere om det er aktuelt med et forbud eller annen regulering med hjemmel i § 4.   

Etter produktkontrolloven § 6a kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om ulike tiltak for å redusere 

helse- eller miljørisikoen ved et produkt som finnes på markedet, blant annet å offentligjøre 

advarselsinformasjon og tilbakekalle et produkt. Opplistingen av tiltak i bestemmelsen er ifølge 

forarbeidene ikke ment å være uttømmende, jf. Ot.prp. nr. 65 (1989-90) s. 4-5. Pålegg om tiltak kan 

rette seg mot den som produserer, innfører, bearbeider, omsetter, bruker eller på annen måte 

behandler produkt. Vilkåret er at det foreligger en «uakseptabel risiko» for helseskade. 

Produktkontrolloven § 13 gir tilsynsmyndigheten mulighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt der hvor 

det foreligger brudd på klare vilkår, påbud eller forbud gitt med hjemmel i loven. Dette er en 

praktisk viktig bestemmelse for å fremtvinge retting av ulovlige forhold.  

Brann- og eksplosjonsvernloven § 37 regulerer tilsynsmyndighetens adgang til å gi påbud og forbud 

om bruk av blant annet produkter. Etter bestemmelsen kan tilsynsmyndigheten gi pålegg og treffe 

enkeltvedtak som er nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. 

Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført. Dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen 

kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller forby bruk av et produkt. Ved 

overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av produktet selv 

om pålegg ikke er gitt. Etter loven § 38 kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om å tilbakekalle et 

produkt fra brukere eller distributører, og også stanse innførsel, produksjon, salg og markedsføring. 

Vilkårene for tiltakene etter § 38 er at produktet kan medføre en uakseptabel risiko for brann, 

eksplosjon eller annen ulykke eller at produktet for øvrig ikke tilfredsstiller kravene i loven § 26 om 

formålstjenlige, sikre og betryggende produkter. § 26 hjemler en rekke forskrifter som gjennomfører 

harmonisert vareregelverk og benyttes til å følge opp brudd både der produktet utgjør en risiko og 

der det ikke er i samsvar med formelle krav. Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 39 kan det gis 

tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av regelverket. Bestemmelsen gir hjemmel for både engangs- og 

løpende tvangsmulkt. 

El-tilsynsloven § 6 gir tilsynsmyndigheten adgang til å gi pålegg og fatte enkeltvedtak som er 

nødvendig for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, herunder å forby 

omsetning eller kreve at et produkt trekkes tilbake fra markedet eller kalles tilbake fra bruker. Det 
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skal settes en frist for når pålegget skal være utført. Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan 

tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten. Ved overhengende fare kan 

tilsynsmyndigheten foreta stansing selv om pålegg ikke er gitt. El-tilsynsloven § 13 gir adgang til å 

fastsette tvangsmulkt dersom pålegg om retting, vedtak om omsetningsforbud mv. ikke etterleves. 

Etter Justis- og beredskapsdepartements vurdering oppfyller bestemmelsene i produktkontrolloven, 

brann- og eksplosjonsvernloven og el-tilsynsloven og kravene i artikkel 14(4)(g) og (h). Av hensyn til 

klarhet og brukervennlighet mener Justis- og beredskapsdepartementet at det kan være 

hensiktsmessig å tydeliggjøre i brann- og eksplosjonsvernloven § 38 at tilsynsmyndigheten har 

adgang til å fatte vedtak også i tilfeller der produktet ikke tilfredsstiller krav gitt i medhold av § 26. 

9.5.2.4 Forbrukertilsynet  

Etter forbrukermerkeloven § 5 første ledd er det forbudt å importere, produsere, selge eller framby 

til salg varer som ikke er merket i samsvar med forskrifter gitt med hjemmel i forbrukermerkeloven 

eller der merking inneholder uriktige opplysninger om varen. Er det ved merking etter forskriftene 

gitt uriktige opplysninger, må varen ikke frembys for salg, jf. § 5 tredje ledd. Forbrukertilsynet fører 

etter forbrukermerkeloven § 6 tilsyn med at forbrukermerkeloven § 5 overholdes når det gjelder 

forskrift om forordning om tekstilfibre, forskrift om krystallglass og forskrift om merking av fottøy.   

Etter forskrift om merking av fottøy § 5 kan Forbrukertilsynet nedlegge forbud mot omsetning av 

fottøy som ikke er merket i samsvar med forskriften. Det er for øvrig ikke fastsatt egne 

bestemmelser i forbrukermerkeloven som gir Forbrukertilsynet kompetanse til å fatte forbuds- eller 

påbudsvedtak – se punkt 9.5.2.10 og foreslåtte endringer i relasjon til NVE.  

Ved innføring av bestemmelsen om retting og tvangsmulkt i forbrukermerkeloven § 7 ble det vist til 

at Forbrukertilsynet kan bruke markedsføringslovens sanksjonssystem innenfor sitt tilsynsområde 

etter merkeloven, se Prop. 99 L (2009-2010) punkt 2.7.3. Bestemmelsen om retting og tvangsmulkt i 

forbrukermerkeloven § 7 ble derfor begrenset til å gjelde NVE og Statens vegvesen.  

Etter markedsføringsloven § 40 kan Forbrukertilsynet og Markedsrådet nedlegge forbud og gi påbud 

for å sikre at bestemmelser som Forbrukertilsynet fører tilsyn med overholdes. For å sikre at vedtak 

overholdes skal det fastsettes en tvangsmulkt som må betales dersom vedtaket ikke blir etterlevd, jf. 

markedsføringsloven § 41 første ledd. 

Etter Barne- og familiedepartementets vurdering bør Forbrukertilsynets kompetanse til å fatte 

forbuds- og påbudsvedtak og fastsette tvangsmulkt av klarhetshensyn fremgå tydeligere av 

forbrukermerkeloven enn det gjør i dag. Barne- og familiedepartementet foreslår derfor at det 

inntas en ny bestemmelse i forbrukermerkeloven som fastsetter at Forbrukertilsynet fører tilsyn 

med forskrifter gitt i medhold av forbrukermerkeloven etter reglene i markedsføringsloven kapittel 

7, herunder bestemmelsene om forbuds- og påbudsvedtak og tvangsmulkt, jf. markedsføringsloven 

§ 40 og 41. Etter Barne- og familiedepartementets vurdering vil dette oppfylle kravene i artikkel 14 

(4)(g) om å kunne pålegge markedsdeltakere å avslutte overtredelser, samt artikkel 14(4)(h) om bl.a. 

å forby omsetningen av en vare. Etter Barne- og familiedepartementets vurdering vil myndighet til å 

trekke eller kalle tilbake et produkt være svært lite praktisk innenfor Forbrukertilsynets 

tilsynsområde etter forbrukermerkeloven, da tilsynet går ut på å kontrollere at fottøy, krystallglass 

og tekstiler er merket i tråd med forskriftene.  

9.5.2.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk 

For tobakksvarer kan tilsynsmyndighetene gi pålegg om retting og tvangsmulkt i henhold til 

tobakksskadeloven § 36. Dette gjelder for Statens legemiddelverk når det gjelder e-sigaretter. For e-

sigaretter skal markedsdeltakerne iht. tobakksskadeloven ny § 34 b, som ennå ikke er trådt i kraft, ha 
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et system for å fange opp uønskede virkninger. Legemiddelverkets anledning til å pålegge særskilte 

tiltak vil bli fastsatt i forskrift. 

Tilsynsmyndighetene kan iht. tobakksskadeloven § 37 første ledd trekke tilbake registrering eller 

godkjenning, samt ilegge salgsforbud for konkrete produkter dersom disse ikke oppfyller lovens krav.  

I tillegg kan tilsynsmyndighetene ilegge overtredelsesgebyr for enkelte typer overtredelser (ny § 36 a 

som ennå ikke er tredd i kraft), salgsforbud overfor grossister og detaljister (§ 36 b), inndra bevilling 

overfor importører, eksportører og produsenter (§ 36 c) og gi pålegg om fjerning av digitalt 

nettinnhold (§ 36 d). 

Det er Helse- og omsorgsdepartementets vurdering at ovennevnte hjemler dekker opp kravene i 

forordningens artikkel 14(4)(g) og (h). 

9.5.2.6 Justervesenet   

Justervesenet har hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid § 26 til å kreve at det ulovlige 

forholdet rettes eller stanses. Videre følger det av loven § 27 at Justervesenet kan ilegge 

omsetningsforbud eller kreve tilbaketrekking av måleredskaper. To av direktivene under 

Justervesenet er implementert i forskrift om krav til nettoinnhold i ferdigpakninger. I forskriften § 13 

fremgår det at Justervesenet også kan pålegge forpakkeren, importøren eller den som selger 

ferdigpakninger, å stanse salg av ferdigpakninger samt trekke tilbake varepartier fra utsalgssteder. 

Bestemmelsen gjelder to forskjellige typer ferdigpakninger, med eller uten e-merket. For e-merkede 

ferdigpakninger følger det av bestemmelsen at Justervesenet kan stanse bruk av e-merket. Videre 

kan overtredelse av krav i forskriften medføre overtredelsesgebyr. Når disse bestemmelsene ses i 

sammenheng, vurderes det at det foreligger tilstrekkelig hjemmel til å dekke det som uttrykkes i (g) 

og (h). 

9.5.2.7 Mattilsynet  

Matloven 

Matloven § 23 første ledd gir Mattilsynet generell hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å bringe 

rettsstridige forhold ved et produkt til opphør. Matloven § 23 andre ledd gir Mattilsynet hjemmel til 

selv å iverksette pålegg rettet mot en virksomhet dersom påleggene ikke etterkommes, det er ukjent 

hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å få gjennomført tiltak raskt. Slike tiltak kan 

gjennomføres for den ansvarliges regning.  

Etter § 25 første ledd kan virksomheten pålegges å stenge en eller flere aktiviteter når det har 

oppstått eller kan oppstå forhold som kan medføre fare for helseskadelige næringsmidler, dyrs eller 

planters helse eller fare for miljøskade.   

Ved manglende etterlevelse av Mattilsynets vedtak, vil det være aktuelt å trappe opp 

virkemiddelbruken. Det kan for eksempel fattes vedtak om tvangsmulkt i form av løpende dagmulkt 

eller engangsmulkt, jf. matloven § 26. Kravene i artikkel 14(4)(g) og (h) anses dekket i matloven. 

Kosmetikklova 

Mattilsynet har hjemmel i kosmetikklova § 16 til å fatte de vedtak som er nødvendige for å sikre at 

virksomheter opptrer i henhold til krav regelverket stiller for den aktivitet virksomheten utøver. Der 

virksomheter ikke etterlever regelverket og heller ikke retter seg etter de vedtak som er fattet, er 

det hjemmel for å bruke opptrappende virkemidler for å eliminere risiko, "forby utvikling, 

produksjon, import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av produkt, og om 

beslaglegging, destruksjon og stenging av verksemda".  
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Kosmetikklova § 16 gir Mattilsynet hjemmel til selv å iverksette pålegg rettet mot en virksomhet 

dersom påleggene ikke etterkommes, det er ukjent hvem som er ansvarlig, eller det er nødvendig å 

få gjennomført tiltak raskt. Slike tiltak kan gjennomføres for den ansvarliges regning. Der produktet 

har nådd ut til forbrukeren, og produkt av hensyn til borgerne må tilbaketrekkes eller tilbakekalles, 

har Mattilsynet hjemmel til å gjøre dette i § 16. Tilbaketrekking er ytterligere regulert i 

kosmetikkforordningen. Kravene i artikkel 14(4)(g) og (h) anses dekket i gjeldende regelverk. 

9.5.2.8 Miljødirektoratet  

Miljødirektoratet slutter seg til Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap sin konklusjon i punkt 

9.5.2.3 hvor det fremgår at produktkontrolloven oppfyller kravene i artikkel 14(4) (g) og (h). 

I tillegg er det grunn til å presisere at tilsynsmyndigheten ved brudd på klare forbuds- og 

påbudsbestemmelser kan påpeke plikt. Påpeking av plikt innebærer at den ansvarlige aktør gjøres 

oppmerksom på overtredelsen og at den ulovlige aktiviteten eller passiviteten må opphøre. Å 

påpeke en plikt som allerede følger av regelverket er ikke noe vedtak.  

9.5.2.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nkom har hjemmel i ekomloven til å gi pålegg til markedsdeltakerne for å hindre eller eliminere 

risikoen for tilgjengeliggjøring av utstyr som ikke oppfyller fastsatt krav slik det er vist til i artikkel 

14(4)(g). 

Nkom har hjemmel i ekomloven til å følge opp med forholdsmessige reaksjoner der en 

markedsdeltaker ikke retter seg etter pålegg eller der en markedsdeltaker fortsetter å omsette 

produkter som ikke oppfyller fastsatte krav. Videre har Nkom hjemmel til å kunne begrense 

tilgjengeliggjøring av utstyr på markedet som ikke oppfyller fastsatte krav og til å kreve tilbakekalling 

eller tilbaketrekking av produkter, slik det er vist til artikkel 14(4)(h).  

Det følger av ekomloven § 10-6 første ledd at myndigheten kan gi pålegg om retting eller opphør av 

ulovlige forhold og fastsette vilkår som må oppfylles. Videre følger det av ekomloven § 10-7 at det 

kan ilegges tvangsmulkt. I ekomloven § 10-10 fremgår det at myndigheten kan gi pålegg om stans i 

omsetning og om gjennomføring av tiltak for å kalle tilbake utstyr som er omsatt. Nkom har også 

hjemmel i ekomloven § 10-14 til å foreta inndragning av utstyr.  

Det vurderes at nevnte bestemmelser i ekomloven gir tilstrekkelig hjemmel til å følge opp overfor 

markedsdeltakere som omsetter utstyr som ikke oppfyller fastsatte krav slik det fremgår av artikkel 

14(4)(g) og ikke retter seg etter pålegg eller som fortsetter å omsette utstyr som ikke oppfyller 

fastsatte krav, slik det fremgår av artikkel 14(4)(h). 

9.5.2.10 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Produktkontrolloven 4 b gir myndighet til å treffe enkeltvedtak som er nødvendige for 

gjennomføringen av bestemmelser gitt i medhold av en rekke bestemmelser i produktkontrolloven, 

men ikke § 4a, som økodesignkravene er hjemlet i. Det vises til redegjørelsen av § 4 b under 9.5.1.3. 

For å sikre at Norges vassdrags- og energidirektorat har den myndighet som artikkel 14(4)(g) 

forutsetter, mener Olje- og energidepartementet at det i produktkontrolloven § 4 b bør presiseres at 

det kan treffes vedtak også ved overtredelse av krav som hjemlet i § 4 a. Myndighet må samtidig 

delegeres til Olje- og energidepartementet, som kan delegere videre til Norges vassdrags- og 

energidirektorat. 

Etter produktkontrolloven § 13 kan Norges vassdrags- og energidirektorat ilegge tvangsmulkt ved 

overtredelse av vilkår, påbud eller forbud gitt med hjemmel i § 4 a. Etter økodesignforskriften § 38 

annet ledd nr. 4, kan Norges vassdrags- og energidirektorat treffe vedtak om begrensning av, eller 
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forbud mot, omsetning av, eller adgang til å ta i bruk, et energirelatert produkt. Bestemmelsen er 

gitt med hjemmel i § 4 a bokstav b.  

Etter produktkontrolloven § 4 a første ledd bokstav c, kan Norges vassdrags- og energidirektorat 

bl.a. treffe vedtak om at produkt som omsettes i strid med vedtak om merking skal trekkes tilbake 

fra markedet. En svakhet ved bestemmelsen er at det ikke fremgår klart av regelverket at det er 

forbudt å CE-merke produkter som ikke oppfyller krav gitt i medhold av produktkontrolloven § 4 a. 

For å sikre at Norges vassdrags- og energidirektorat har tilstrekkelige hjemler til å oppfylle kravene i 

artikkel 14 (4)(g) og (h) foreslås det at myndighet etter produktkontrolloven § 6 a delegeres til 

Norges- vassdrags og energidirektorat. Det vises til omtale av bestemmelsen under 9.5.2.3. 

Når det gjelder tilsyn med energimerking av produkter, følger det av forbrukermerkeloven § 7 første 

ledd at Norges vassdrags- og energidirektorat har myndighet til å pålegge retting, jf. også 

energimerkeforskriften § 28 annet ledd nr. 1.  

Etter forbrukermerkeloven § 7 annet ledd, kan Norges vassdrags- og energidirektorat fastsette 

tvangsmulkt som den vedtaket retter seg mot skal betale dersom retting ikke skjer innen fristen. 

Brudd på energimerkeregelverket kan også medføre overtredelsesgebyr etter forbrukermerkeloven 

§ 10 og straff etter § 11. 

Etter energimerkeforskriften for produkter § 28 annet ledd nr. 6, kan NVE treffe vedtak om 

begrensning av, eller forbud mot, omsetning av, eller adgangen til å ta i bruk, et energirelatert 

produkt. Olje- og energidepartementet mener hjemmelen med fordel kan fremkomme tydeligere av 

selve loven. 

Det foreligger ikke myndighet til å kreve tilbaketrekking fra markedet eller tilbakekall som følge av 

brudd på energimerkeregelverket. Olje- og energidepartementet mener forbrukermerkeloven må 

endres for å gi hjemmel til å treffe vedtak om tilbaketrekking fra markedet og tilbakekall, slik art. 

14(4) (h) krever.  

9.5.2.11 Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til redegjørelsen under punkt 9.5.2.1 ovenfor.   

9.5.2.12 Sjøfartsdirektoratet  

Forskrift om produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. §§ 31 og 32 inneholder regler som skal sikre at 

produkter som ikke fyller kravene helt eller delvis rettes, forbys eller trekkes tilbake fra markedet. 

Dersom produktet utgjør en risiko eller formelt mangler samsvar skal Sjøfartsdirektoratet etter 

vurdering sikre at feilen rettes, eller treffe alle hensiktsmessige tiltak for å forby eller begrense 

tilgjengeligheten, sørge for at produktet trekkes fra markedet eller tilbakekalle produktet.  

 

Sjøfartsdirektoratet har myndighet til å kreve at markedsdeltakere samarbeider med 

Sjøfartsdirektoratet hvor det avdekkes at skipsutstyr utgjør en risiko for liv, helse, miljø eller 

materielle verdier for å sikre at nødvendige korrigerende tiltak settes i gang for skipsutstyr som er 

plassert på markedet, og for utstyr som er plassert om bord, jf. skipsutstyrsforskriften § 9 første 

ledd. Dersom det avdekkes skipsutstyr som ikke er i samsvar med forskriftens § 2 

(gjennomføringsforordningen for skipsutstyr), eller når Sjøfartsdirektoratet har grunn til å tro at et 

produkt som samsvarer med § 2, likevel utgjør en risiko for liv, helse, miljø eller materielle verdier, 

har Sjøfartsdirektoratet myndighet til å pålegge markedsdeltakere og iverksette forholdsmessige 
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korrigerende tiltak. Om nødvendig kan slike pålegg gå ut på at produkter som er satt på markedet 

eller plassert om bord, tilbakekalles jf. skipsutstyrsforskriftens § 9 annet ledd.  

Dersom et skipsutstyr har formelle mangler, ikke oppfyller kravene til merking, teknisk 

dokumentasjon eller samsvarserklæring etter § 3, § 4 og § 7, kan Sjøfartsdirektoratet pålegge 

markedsdeltakere å iverksette korrigerende tiltak. Dersom markedsdeltakere ikke iverksetter 

tilstrekkelige korrigerende tiltak kan Sjøfartsdirektoratet begrense eller forby at skipsutstyret gjøres 

tilgjengelig på markedet, eller kreve at skipsutstyret tilbakekalles jf. skipsutstyrsforskriften § 10 

første og annet ledd. 

 

Når det gjelder skipsutstyr vil forordningens krav bli ivaretatt i ny bestemmelse i 

skipssikkerhetsloven § 71b andre ledd bokstav c som fastsetter at departementet kan gi nærmere 

regler om bl.a. pålegg om tiltak og retting, sammenholdt med eksisterende bestemmelser i 

skiputstyrsforskriften. Det er ikke er nødvendig å gjøre endringer i forskrift for produksjon m.m. av 

fritidsfartøy mv. eller i skipsutstyrsforskriften.  

 

9.5.2.13 Statens jernbanetilsyn  

Etter taubaneloven § 15 har tilsynsmyndigheten rett til å gi pålegg om korrigerende tiltak ved 

forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Bestemmelsen innebærer også en 

hjemmel til å kreve at virksomheten identifiserer hva som skal til for å fjerne årsaken til avviket, slik 

at man kan få satt i verk effektive tiltak for å hindre gjentagelse, jf. Prop. 162 L (2015-2016).  

Forskrift om taubaner § 1-5 angir en noe videre påleggsmyndighet, og det bemerkes at 

forskriftsbestemmelsen etter gjeldende rett ikke vil benyttes i full rekkevidde på bakgrunn av de 

begrensninger som loven oppstiller.  

Med hjemmel i taubaneloven § 16 kan tilsynsmyndigheten pålegge øyeblikkelig stans av driften helt 

eller delvis, eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, dersom det avdekkes forhold som kan 

medføre fare for helse, miljø eller sikkerhet. Bestemmelsen har ikke vært benyttet overfor 

markedsdeltakere. Det er behov for et klarere rettsgrunnlag enn det som følger av 

taubaneforskriften § 1-5, blant annet for pålegg om tilbakekallelse, tilbaketrekking og forbud mot 

bruk av delsystemer eller sikkerhetskomponenter ved brudd på de grunnleggende kravene.  

9.5.2.14 Statens legemiddelverk  

Det følger av lov om medisinsk utstyr § 9 at tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer de 

enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av tilsynet. Videre fremgår det av 

forskrift om medisinsk utstyr § 6-4: 

"Dersom utstyr som er korrekt installert, vedlikeholdt og brukt i samsvar med det tiltenkte formål kan 

medføre fare for folkehelsen, pasienters, brukeres eller eventuelt andre personers helse og/eller 

sikkerhet, eller dokumentasjon som nevnt i § 6-2 ikke kan fremskaffes, kan tilsynsmyndigheten treffe 

alle nødvendige tiltak for å trekke dette utstyret fra markedet, forby eller begrense markedsføring, 

omsetning, bruk eller ibruktaking av det. Tilsynsmyndigheten kan kreve at utstyr kasseres. 

Dersom utstyr som ikke er i samsvar med sikkerhetskravene er forsynt med CE-merking, eller er påført 

CE-merking i strid med forutsetningene for bruk av denne merkingen eller mangler CE-merking som 

påkrevd i denne forskriften, skal produsenten eller dennes representant eller den som har påført 

merket sørge for at overtredelsen opphører på de vilkår tilsynsmyndigheten fastsetter. Dersom 

overtredelsen vedvarer kan tilsynsmyndigheten treffe nødvendige tiltak som nevnt i første ledd." 
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Helse- og omsorgsdepartementet anser artikkel 14(4)(g) og (h) å være dekket i gjeldende regelverk 

om medisinsk utstyr. 

9.5.2.15 Statens vegvesen 

Det vises til punkt 9.5.2.4 for omtale av forbrukermerkeloven § 5 første ledd. Etter 

forbrukermerkeloven § 6 fører Statens vegvesen tilsyn med at forbrukermerkeloven § 5 overholdes 

når det gjelder dekkemerkeforksriften (og forskrift om energimerking mv. av nye personbiler). Brudd 

på § 5 i forbrukermerkeloven kan også medføre overtredelsesgebyr etter forbrukermerkeloven § 10 

og straff etter § 11. 

Etter forbrukermerkeloven § 7 første ledd har Statens vegvesen myndighet til å pålegge retting, samt 

fastsette tvangsmulkt dersom retting ikke skjer innen fristen. Det er gitt nærmere regler om retting 

og tvangsmulkt i dekkmerkeforskriften § 3. 

Det foreligger ikke myndighet til å kreve tilbaketrekking fra markedet eller tilbakekall som følge av 

brudd på forbrukermerkeloven eller dekkmerkeforskriften. Statens vegvesen viser i den forbindelse 

til at det foreslås endringer i forbrukermerkeloven § 7, hvor Statens vegvesen gis myndighet til å 

«forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av produktet, eller vedta at produktet skal trekkes tilbake 

fra markedet eller tilbakekalles», dersom retting ikke er gjennomført innen en gitt frist. 

Når det gjelder hvorvidt produktkontrollovens bestemmelser oppfyller kravene i forordningens art. 

14 (4) (g) og (h) vises det til punkt 9.5.2.3. På Statens vegvesens område vil forordningens krav bli 

ivaretatt i ny bestemmelse i vegtrafikkloven og i ny forskrift. 

9.5.3 Departementets vurdering og forslag 

9.5.3.1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Det foreslås å tydeliggjøre i brann- og eksplosjonsvernloven § 38 at tilsynsmyndigheten har adgang 

til å fatte vedtak også i tilfeller der et produkt ikke tilfredsstiller krav gitt i medhold av loven § 26.   

9.5.3.2 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Det foreslås at myndighet etter produktkontrolloven §§ 4 b og 6 a delegeres til Norges- vassdrags og 

energidirektorat for å gi direktoratet en klare hjemmel til å treffe vedtak om retting og tilbakekall og 

tilbaketrekking ved brudd på økodesignkrav gitt i medhold av § 4 a, slik artikkel 14(g) og (h) krever. 

Det foreslås i tillegg en mindre endring i § 4 b, ved å legge til en henvisning til § 4 a.  

Det foreslås å tilføye et nytt annet punktum i forbrukermerkeloven § 7 første ledd, som vil 

tydeliggjøre at Norges vassdrags- og energimyndighet har hjemmel til å forby eller begrense 

tilgjengeliggjøringen av et produkt ved overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. 

I samme bestemmelse foreslås det også å gi direktoratet myndighet til å vedta at produktet skal 

trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles. Vedtak om omsetningsforbud, tilbaketrekking og 

tilbakekall forutsetter at det først er truffet vedtak om retting, uten at forholdet er rettet innen 

fristen.   

9.5.3.3 Statens jernbanetilsyn 

Det foreslås en ny bestemmelse i taubaneloven § 21 som hjemler tilsynsmyndighetens adgang til å 

pålegge den som tilgjengeliggjør eller bringer i omsetning et delsystem eller en 

sikkerhetskomponent, å begrense anvendelsesområde, forby bruk eller tilbakekalle eller 

tilbaketrekke delsystemet eller sikkerhetskomponentene fra markedet. Det oppstilles vilkår om at 

delsystemet eller sikkerhetskomponenten ikke oppfyller de grunnleggende kravene i forordning 

2016/424 (taubaneforordningen) jf. forskrift om taubaner § 4-1.   
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Tilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt i medhold av taubaneloven § 18 dersom pålegg ikke 

oppfylles innen den fastsatte fristen. 

9.5.3.4 Statens vegvesen 

I vegtrafikkloven § 19 d andre ledd bokstav c) foreslås det en hjemmel til å innføre ulike tiltak og 

reaksjoner som nevnt i forordningens artikkel 14(4)(g) og (h) (samt (i)). Bestemmelsen åpner for at 

det kan gis regler i forskrift om pålegg om tiltak og retting, advarsel, tilbakekalling eller 

tilbaketrekking av produkt, samt tvangsmulkt. 

Det foreslås å innføre en reaksjonsbestemmelse i § 6 i ny forskrift om markedstilsyn for kjøretøy 

m.m. som tar for seg hvilke reaksjoner som kan rettes mot markedsaktørene i de tilfeller tilsynet 

avdekker produkter eller tjenester som er i strid med regelverket. Bestemmelsen er utformet som en 

«kan-bestemmelse» der det overlates til Statens vegvesens skjønn å vurdere hvorvidt det skal 

reageres, og eventuelt hvor streng reaksjon som skal gis. Reaksjonene retter seg mot 

markedsdeltakerne, og kan iverksettes når det objektivt sett foreligger en risiko eller brudd på 

regelverket, uten at tilsynsmyndigheten må ta stilling til om markedsdeltakerne er å klandre for 

forholdet.  

Bestemmelsens første ledd slår fast at tilsynsmyndigheten kan gi markedsdeltakerne pålegg om å 

treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at produktene og tjenestene oppfyller krav gitt i kapittel III i 

vegtrafikkloven. Dersom markedsaktørene gjennomfører hensiktsmessige tiltak som medfører at 

produktet/tjenesten bringes i samsvar med regelverket og risikoen elimineres, er det ikke nødvendig 

å gå videre med mer inngripende reaksjoner. Dersom tiltak ikke treffes, eller risikoen består, foreslås 

det at tilsynsmyndighet skal ha adgang til å begrense tilgjengeliggjøringen av et produkt eller en 

tjeneste på markedet, eller kreve at produktet blir tilbaketrukket eller tilbakekalt, jf. § 6 andre ledd. 

Dette må skje på bakgrunn av en forholdsmessighetsvurdering. Bestemmelsen tar sikte på at bare 

produkter og tjenester som oppfyller gjeldende regelverk omsettes i markedet.  

Det foreslås å innføre tvangsmulkt som reaksjon, jf. § 6 tredje ledd. Tvangsmulkt vil i noen tilfeller 

kunne være et hensiktsmessig supplement til pålegg om retting. I noen tilfeller kan også tvangsmulkt 

være et hensiktsmessig supplement til tilbakekalling/tilbaketrekking. Formålet med tvangsmulkt er 

at den som er ansvarlig for at vedtak fra tilsynsmyndigheten følges, skal få en økonomisk motivasjon 

for å etterleve vedtaket. Da tvangsmulkten virker fremover i tid, gir den sterke insentiver for å følge 

regelverket. Det antas at det økonomiske oppfyllelsespresset som tvangsmulkten medfører, vil være 

tilstrekkelig effektiv håndheving av bestemmelsene i forskriften. Det foreslås at tvangsmulkten kan 

fastsettes som et engangsbeløp eller være løpende. Det beste oppfyllelsespresset oppnås ved en 

løpende mulkt. Den nærmere reguleringen av bruken av tvangsmulkt gis i form av interne 

retningslinjer i Statens vegvesen. 

Bestemmelsen fastsetter hvem det kan rette forvaltningsreaksjoner mot dersom det avdekkes 

overtredelser, samt hvilke reaksjoner som kan komme på tale. Overskriften «reaksjoner» er et felles 

uttrykk for de virkemidler tilsynsmyndigheten har til å følge opp overtredelser av regelverket. 

9.5.3.5 Øvrige tilsynsmyndigheter 

Departementet vurderer at tilsynsmyndigheter utover de nevnt i 9.5.3.1 til 9.5.3.4 har tilstrekkelig 

hjemmel etter forordningen artikkel 14(4)(g) og (h) i eksisterende sektorregelverk, jf. punkt 9.5.2. 
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9.6 Myndighet til å anskaffe vareprøver – artikkel 14(4)(j) 

9.6.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(j) 
Artikkel 14(4)(j) krever at nasjonale tilsynsmyndigheter gis myndighet til å kunne anskaffe 

vareprøver og at det skal kunne skje ved skjult identitet. Dette omfatter etter departementets 

vurdering enhver form for ervervelse, herunder kjøp og lån. Videre forstår departementet 

bestemmelsen dit hen at tilsynsmyndigheten skal kunne kreve en vareprøve utlevert, på tross av et 

eventuelt manglende samtykke. Vareprøvene skal kunne tas fra hverandre (omvendt utvikling) med 

sikte på å avdekke manglende samsvar eller for å innhente dokumentasjon. Etter departementets 

forståelse skal omvendt utvikling kunne foretas også ved bestilling under skjult identitet.  

9.6.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(j)  

9.6.2.1 Arbeidstilsynet  

For kjemikalier eller biologisk materiale følger det uttrykkelig av arbeidsmiljøloven § 18-6 fjerde ledd 

at Arbeidstilsynet kan kreve at produsent eller importør foretar undersøkelser eller "leverer prøve" 

til undersøkelse for å få fastslått kjemikalets eller materialets farlighetsgrad.  

Det er ikke noen slik uttrykkelig bestemmelse om å kreve fremlagt vareprøve hva gjelder andre 

produkter regulert av arbeidsmiljøloven. Etter arbeidsmiljøloven § 18-6 femte ledd kan imidlertid 

Arbeidstilsynet, under visse forutsetninger, gi pålegg om at den som leverer eller markedsfører et 

produkt, treffer "nødvendige tiltak". Det kan innebærer at levering eller markedsføring stanses, eller 

at produktet tilbakekalles. Se for øvrig redegjørelsen i punkt 9.5.2.1. For maskiner og annet 

arbeidsutstyr gir arbeidsmiljøloven § 5-5 syvende ledd videre adgang til å gi nærmere regler i 

forskrift om blant annet "undersøkelse og besiktigelse".  

Etter Arbeids- og sosialdepartementets oppfatning er det usikkert om gjeldende hjemmelsgrunnlag 

gir Arbeidstilsynet en generell adgang til å kreve vareprøve fremlagt, slik artikkel 14(4)(j) krever. 

Arbeidsmiljøloven har ingen uttrykkelig hjemmel om ervervelse av vareprøve under skjult identitet. 

For at det ikke skal være tvil om at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å ivareta forordningens 

krav på dette punkt, mener departementet at det vil være hensiktsmessig å ta inn en uttrykkelig 

bestemmelse i § 18-6 femte ledd som oppfyller forordningens krav. 

9.6.2.2 Direktoratet for byggkvalitet  

Verken plan- og bygningsloven, forskrift om dokumentasjon av byggevarer eller forskrift om 

omsetning og dokumentasjon av heiser, gir direkte adgang til innhenting av produktprøver. Det 

følger av plan- og bygningsloven § 29-7a fjerde ledd at "[t]ilsynsmyndighet skal gis adgang til 

produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av 

produktet". Dette er brukt som hjemmel for tilsynsmyndighetens rett til å undersøke om de 

egenskapene produsenten har oppgitt stemmer overens med produktets faktiske egenskaper, noe 

som gjøres f.eks. ved hjelp av laboratorietester. Det antas at "adgang til produkt(..)" tilsvarer 

"vareprøver". Det er lagt til grunn at "adgang til produkt" tilsvarer "myndighet til å anskaffe 

vareprøver". Det er derimot ikke hjemmel til å anskaffe vareprøver med skjult identitet, slik artikkel 

14(4)(j) krever.  

9.6.2.3 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Brann- og eksplosjonsvernloven §§ 34 første ledd og 35 første ledd, el-tilsynsloven §§ 5 første ledd 

og 11 tredje ledd og produktkontrolloven §§ 5 første og annet ledd og 8 annet og tredje ledd gir 

hjemmel til å innhente vareprøver og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser av et produkt. 

Regelverket setter ingen begrensning for hva slags type undersøkelser tilsynsmyndigheten kan 
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gjennomføre. Justis- og beredskapsdepartementet tolker regelverket slik at det gir 

tilsynsmyndigheten hjemmel til å gjennomføre såkalt omvendt utvikling av produkter.  

Regelverket kan også tolkes til å gi hjemmel til å anskaffe vareprøver under skjult identitet. Samtidig 

er anskaffelse av vareprøver under skjult identitet en undersøkelsesaktivitet som Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, etter dagens praksis, normalt ikke utfører. Etter Justis- og 

beredskapsdepartementets vurdering bør tilsynsmyndighetens adgang til å anskaffe vareprøver 

under skjult identitet i brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynsloven og produktkontrolloven 

presiseres. 

9.6.2.4 Forbrukertilsynet  

Tilsynsmyndigheten har rett til å utta prøver til undersøkelse, jf. forbrukermerkeloven § 6 annet 

ledd. Det er ikke nærmere angitt hva slags typer undersøkelser som skal kunne gjennomføres, og 

således kan bestemmelsen tolkes slik at omvendt utvikling også kan gjennomføres. Etter Barne- og 

familiedepartementets vurdering synes dette imidlertid lite praktisk sett i lys av Forbrukertilsynets 

tilsynsområde etter forbrukermerkeloven. Barne- og familiedepartementet viser imidlertid til at 

Forbrukertilsynet har en tydelig hjemmel til å gjennomføre testkjøp med skjult identitet i 

markedsføringsloven § 34 femte ledd. Etter markedsføringsloven § 34 femte ledd kan 

Forbrukertilsynet kjøpe varer og tjenester, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd 

på bestemmelser som Forbrukertilsynet fører tilsyn med, og for å innhente dokumentasjon til bruk i 

Forbrukertilsynets saksbehandling. Med skjult identitet forstås en annen identitet enn 

Forbrukertilsynets, men det trenger ikke være en falsk identitet, jf. Prop 8 LS (2019-2020) punkt 

8.3.4. Et eksempel er når en ansatt bestiller en vare i eget navn til egen adresse. Etter Barne- og 

familiedepartementets vurdering hjemler bestemmelsen at Forbrukertilsynet kan inspisere, 

demontere og teste varene som bestilles via testkjøp.  

Etter Barne- og familiedepartementets vurdering oppfyller markedsføringsloven § 34 femte ledd 

kravene i artikkel 14(4)(j). Som nevnt i punkt 9.2.1.4 foreslår Barne- og familiedepartementet en ny 

bestemmelse i forbrukermerkeloven som fastsetter at Forbrukertilsynet fører tilsyn med forskrifter 

gitt i medhold av forbrukermerkeloven etter reglene i markedsføringsloven kapittel 7. 

9.6.2.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk 

Tilsynsmyndighetene kan iht. tobakksskadeloven § 35 innhente vareprøver, jf. omtale under artikkel 

14(4)(a) og (d). Tobakksskadeloven har imidlertid ingen bestemmelse som gir tilsynsmyndighetene 

hjemmel til å kjøpe varer, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på bestemmelser i 

tobakkskadeloven, slik man f.eks. har i markedsføringsloven § 34 femte ledd. Gjeldende regelverk er 

etter Helse- og omsorgsdepartementets syn derfor ikke dekkende for forordningens artikkel 14(4)(j). 

Det er heller ingen eksplisitt hjemmel for at vareprøvene skal kunne tas fra hverandre (omvendt 

utvikling) med sikte på å avdekke manglende samsvar eller for å innhente dokumentasjon.  

9.6.2.6 Justervesenet   

Lov om målenheter, måling og normaltid § 20 gir Justervesenet hjemme til å føre tilsyn, uten at det 

legges begrensninger på hvordan og i hvilket omfang tilsynet skal gjøres. Dette omfatter alle EU-

rettsaktene som Justervesenet fører tilsyn med. Nærings- og fiskeridepartementet tolker 

bestemmelsen slik at den gir myndighet til å skaffe produktprøver for å kontrollere og vurdere om 

disse tilfredsstiller gjeldende regelverket, herunder "omvendt utvikling". Sett hen til punkt 9.6.3.1, 

fremstår det noe usikkert i hvilken grad Justervesenet har adgang til å føre tilsyn under skjult 

identitet. 
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9.6.2.7 Mattilsynet 

Matloven  

Matloven er en utpreget fullmaktslov med fullmaktsbestemmelser til å gi mer detaljerte 

bestemmelser på forskriftsnivå. Matloven har et vidt virkeområde og gjelder for mange produkter på 

matområdet, inkludert innsatsvarer, som for eksempel gjødselvarer og plantevernmidler.  

Matloven § 23 gir Mattilsynet vid hjemmel når det gjelder hvordan tilsyn skal gjennomføres og hvilke 

nødvendige vedtak som kan fattes for å gjennomføre bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven. 

Det følger av bestemmelsen at Mattilsynet kan treffe "nødvendige vedtak". 

Det fremgår ikke eksplisitt av matloven § 23 at Mattilsynet kan innhente vareprøver under skjult 

identitet. Bestemmelsen gir eksempler på hvilke enkeltvedtak det kan være aktuelt å treffe, men 

opplistingen er ifølge forarbeidene ikke uttømmende. Det gjelder imidlertid et generelt vilkår i 

bestemmelsen om at tiltaket må være "nødvendig". Ifølge forarbeidene skal begrepet "nødvendig" 

også omfatte vedtak basert på føre-var betraktninger. Av hensyn til føre- var betraktninger kan det 

være nødvendig å gjøre anonyme bestillinger for å få riktig informasjon om produkter som ellers ikke 

ville vært tilgjengelige for tilsyn. Slike bestillinger kan dermed være en forutsetning for å kunne 

gjennomføre kontroll og ha mulighet til å sette inn tiltak etter lovens formål dersom et produkt som 

er omfattet av matloven ikke er i tråd med kravene. Mattilsynet gjør slike bestillinger allerede i dag 

med hjemmel i § 23, men dette har først og fremst vært gjort for andre produkter omfattet av 

matloven enn gjødselvarer og plantevernmidler.  

Etter artikkel 14 (4)(j) skal en tilsynsmyndighet også ha myndighet til å ta vareprøver, som er 

anskaffet under skjult identitet, ta de fra hverandre (omvendt utvikling) med sikte på å avdekke 

manglende samsvar eller for å innhente dokumentasjon. Etter Matloven §§ 13 og 14 kan Mattilsynet 

foreta nødvendige undersøkelser, inkluder ta analyser eller kreve å få resultater av gjennomførte 

analyser. Gjødselvarer, næringsmidler eller for eksempel fôrvarer kan ikke bokstavelig talt "tas fra 

hverandre", men undersøkelser kan for eksempel gjøres ved laboratorieanalyser. Regelverket setter 

ingen begrensning for hva slags type undersøkelser som kan gjennomføres. Vi anser at matloven gir 

hjemmel til å foreta undersøkelser for gjødselvarer og plantevernmidler tilsvarende som for 

omvendt utvikling for andre typer produkter. 

Av klarhetshensyn, og for å sikre forutberegnelighet, foreslås det likevel en lovendring. Dette for å 

tydeliggjøre at Mattilsynet har anledning til å anskaffe produkter under skjult identitet. 

Kosmetikklova 

Etter Helse- og omsorgsdepartementets syn ligger det som en forutsetning for tilsyns- og 

vedtakskompetansen etter kosmetikklova § 16 første ledd, at Mattilsynet kan anskaffe og undersøke 

aktuelle produkt.   

Det fremgår ikke eksplisitt av kosmetikklova at Mattilsynet kan innhente vareprøver under skjult 

identitet. Ut fra føre- var betraktninger, hensyn som trekkes frem i forarbeidene, kan det være 

nødvendig å gjøre anonyme bestillinger for å få riktig informasjon om kosmetiske produkter og 

andre produkter omfattet av loven. Ved anonyme bestillinger gis Mattilsynet mulighet til å verifisere 

innholdet i produktet slik det presenteres for forbrukeren.  

Etter kosmetikklova §§ 13 og 14 kan Mattilsynet foreta nødvendige undersøkelser, inkludert ta 

analyser eller kreve å få resultater av gjennomførte analyser. Kosmetiske produkter kan ikke 

bokstavelig talt "tas fra hverandre", ettersom produktene som omfattes av loven er stoff eller 

blandinger av stoffer og hovedsakelig i form av kapsler, pulver, skum, flytende/fast væske. Måten 
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tilsynet finner ut hva produktet inneholder innebærer å foreta analyser på egnede laboratorier. 

Regelverket setter ingen begrensning for hva slags type undersøkelser som kan gjennomføres utover 

at de må være "nødvendige". Det anses at kosmetikklova gir hjemmel til å gjennomføre tilsvarende 

undersøkelser som såkalt omvendt utvikling for andre typer produkter. 

Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at kosmetikklova, herunder § 16 jf. §§ 13 og 14, 

åpner for å anskaffe produkter under skjult identitet, og til å undersøke varene som angitt i artikkel 

14(4)(j). Det foreslås likevel av klarhetshensyn og for å sikre forutberegnelighet en lovendring, for å 

tydeliggjøre at Mattilsynet har anledning til å anskaffe produkter under skjult identitet. 

9.6.2.8 Miljødirektoratet  

Redegjørelsen under punkt 9.6.2.3 gjelder tilsvarende. For øvrig legges det til at Miljødirektoratet 

tolker og praktiserer gjeldende regelverk slik at det gir hjemmel til å anskaffe vareprøver under skjult 

identitet. 

9.6.2.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nkom har hjemmel i ekomloven til å føre tilsyn slik det fremgår av artikkel 14(4)(j), herunder kreve 

produkter til test fra markedsdeltakerne. Nkom har imidlertid ikke hjemmel til å gjøre dette under 

skjult identitet.  

Det fremgår av ekomloven § 10-1 første ledd at myndigheten skal føre tilsyn med at krav fastsatt i 

eller i medhold av loven er oppfylt. Videre fremgår det at myndigheten kan nytte bistand fra andre 

ved utførelsen av tilsynet og kan ta stikkprøver og foreta målinger og annen kontroll uten 

forhåndsvarsel. Bestemmelsen gir hjemmel til å sette i gang undersøkelser og avdekke eventuelt 

manglende samsvar med regelverket (tilsyn).  

I tillegg er det inntatt bestemmelser i forskrifter3 hjemlet i ekomloven om at den som er gjenstand 

for tilsyn plikter å skaffe til veie utstyr som Nkom ber om å få utlevert eller tilsendt for nærmere 

kontroll, selv om utstyret ikke er tilgjengelig på lager. Utstyret som er gjenstand for tilsyn, skal 

overleveres til Nkom vederlagsfritt. 

Det vurderes at ekomloven og tilhørende forskrifter gir hjemmel til å utføre tilsyn som det er vist til i 

artikkel 14(4)(j), med unntak av muligheten til å gjøre dette under skjult identitet.   

9.6.2.10 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Redegjørelsen under punkt 9.6.2.3 gjelder tilsvarende hva gjelder tilsyn etter produktkontrolloven. 

Når det gjelder tilsyn med energimerking av produkter, gir forbrukermerkeloven § 6 annet ledd 

tilsynsmyndigheten myndighet til å ta ut prøver til undersøkelse ved stedlig kontroll. Etter § 6 fjerde 

ledd kan Kongen gi forskrifter om at prøver til undersøkelse skal stilles til rådighet. Etter 

energimerkeforskriften for produkter § 28 annet ledd nr. 2 kan Norges vassdrags- og 

energidirektorat treffe vedtak om å vederlagsfritt avstå prøver på eller fra energirelaterte produkt.  

Norges vassdrags- og energidirektorat har adgang til å skaffe produktprøver også ved ordinære 

innkjøp. Det fremstår som usikkert i gjeldende rett hvorvidt tilsynsmyndigheten må tilkjennegi seg 

selv. Det kan likevel med fordel klargjøres at Norges vassdrags- og energidirektorat har hjemmel til å 

gjøre innkjøp under skjult identitet. 

 
3 Forskrift 15. april 2016 nr. 377 om EØS-krav til radioutstyr § 33 annet ledd, forskrift 15. april 2016 nr. 378 om 
EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon § 24 annet ledd, 
forskrift 15. april 2016 nr. 379 om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon § 17 annet 
ledd, samt forskrift 29. september 2016 nr. 1161 om EØS-krav til maritimt radioutstyr § 12 annet ledd. 
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Etter det Olje- og energidepartementet kan se, er det heller ingen begrensning når det gjelder hva 

slags type undersøkelser tilsynsmyndigheten kan gjennomføre. Olje- og energidepartementet legger 

derfor til grunn at såkalt omvendt utvikling er tillatt. 

9.6.2.11 Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til redegjørelsen under punkt 9.6.2.1 ovenfor.  

9.6.2.12 Sjøfartsdirektoratet  

Sjøfartsdirektoratet har i kraft av å være tilsynsmyndighet anledning til å gjennomføre 

undersøkelser, herunder omvendt utvikling. Videre har både forskrift om produksjon m.m. av 

fritidsfartøy mv. § 30 og skipsutstyrsforskriften § 8 hjemmel for å foreta stikkprøver for å undersøke 

hvorvidt produktet er i samsvar og for sikring av bevis.  

 

Det er ikke i de eksisterende bestemmelsene åpnet opp for at vareprøver kan innhentes/anskaffes 

under skjult identitet.  

 

9.6.2.13 Statens jernbanetilsyn  

Utover den alminnelige kompetanse som ligger i å være en tilsynsmyndighet, konstateres det at 

taubaneloven ikke inneholder noen særegne bestemmelser som hjemler artikkel 14(4)(j) om 

anskaffelse av vareprøver, herunder anskaffelse under skjult identitet. Det er heller ingen særegen 

hjemmel for at vareprøvene skal kunne tas fra hverandre (omvendt utvikling) med sikte på å 

avdekke manglende samsvar eller for å innhente dokumentasjon.  

9.6.2.14 Statens legemiddelverk  

Verken gjeldende lov om medisinsk utstyr, forskrift om medisinsk utstyr som implementerer direktiv 

93/42/EF, 98/79/EF og 90/385 eller lov om medisinsk utstyr som gjennomfører forordning 2017/745 

og 2017/746, inneholder bestemmelser som oppfyller kravene til innkjøp av medisinsk utstyr under 

skjult identitet eller såkalt "mystery shopping", jf. artikkel 14(4)(j). Det er heller ingen klar hjemmel 

for at vareprøvene som er innhentet gjennom skjult identitet skal kunne tas fra hverandre (omvendt 

utvikling) med sikte på å avdekke manglende samsvar eller for å innhente bevis. 

9.6.2.15 Statens vegvesen 

Samferdselsdepartementet slutter seg til vurderingen i punkt 9.6.2.10 hva gjelder 

forbrukermerkeloven, samt punkt 9.6.2.3 hva gjelder produktkontrolloven. 

9.6.3 Departementets vurdering og forslag 

9.6.3.1 Felles, rettslige utgangspunkter 

Det følger av den alminnelige handlefriheten og eiendomsretten at tilsynsmyndigheter kan foreta 

anskaffelser og gjennomføre undersøkelser, herunder omvendt utvikling. Slik handlefrihet er 

imidlertid ikke tilstrekkelig dersom markedsdeltakeren/avtaleparten ikke samtykker. Det kan tenkes 

at markedsdeltaker ikke ønsker å selge en vare eller at det oppstilles avtalevilkår, med bakgrunn i 

immateriellrettigheter, som avskjærer inngrep i varens konstruksjon.  

Tilfellet ovenfor illustrer at det er behov for et rettsgrunnlag utover den alminnelige handlefriheten 

for å gjennomføre artikkel 14(4)(j). Det er departementets syn at et slikt rettsgrunnlag er til stede 

der hvor det er gitt generell kompetanse til å føre markedstilsyn. En naturlig del av tilsynsaktivitet er 

nemlig å anskaffe og undersøke vareprøver, herunder å foreta omvendt utvikling.  
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Gjennomgangen ovenfor viser at det kun er markedsføringsloven som inneholder en eksplisitt 

hjemmel til å anskaffe vareprøver under skjult identitet. Slik vareanskaffelse er en 

undersøkelsesaktivitet som for flere tilsynsmyndigheter ligger utenfor det de normalt utfører. Det 

må likevel understrekes at anskaffelse under skjult identitet kan være helt sentralt for å få 

nødvendig tilgang på de varer som undersøkes.   

Etter departementets syn innebærer god forvaltningsskikk at en tilsynsmyndighet i utgangspunktet 

bør opptre i eget navn når det innhentes vareprøver. Dette bl.a. fordi undersøkelsen kan medføre 

følbare konsekvenser for markedsdeltakeren. Det kan være unntak fra dette utgangspunktet der det 

gjør seg gjeldende særlige hensyn. For å unngå vanskelige vurderinger er departementets syn at 

gjennomføringen av artikkel 14(4)(j) bør gis et klart hjemmelsgrunnlag.  

En fordel med klar hjemmel er at den vil vise tilsynsmyndigheten at skjult anskaffelse er en metode 

som bør vurderes. Samtidig gjøres markedsdeltakerne oppmerksomme på virkemiddelet. 

9.6.3.2 Arbeidstilsynet 

Som det er redegjort for ovenfor, er det noe usikkert om arbeidsmiljølovens regler i dag gir 

Arbeidstilsynet tilstrekkelig grunnlag til generelt å kunne kreve vareprøve fremlagt, slik artikkel 

14(4)(j) krever. Det foreslås derfor at det tas inn en uttrykkelig bestemmelse om dette i 

arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd.  

9.6.3.3 Direktoratet for byggkvalitet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å gjennomføre artikkel 14(4)(j) gjennom 

endringer i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til 

byggverk § 22 andre ledd. Tilsvarende er det behov for endringer i forskrift 13. april 2016 nr. 373 om 

omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter til heiser mv. § 29 andre ledd. De 

foreslåtte endringene følger av punkt 16 nedenfor. Endringene vil sikre at sektorregelverket er i tråd 

med artikkel 14(4)(j).  

9.6.3.4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Det foreslås at hjemmelen til å anskaffe produkt under skjult identitet i hhv. brann- og 

eksplosjonsvernloven § 35, el-tilsynsloven § 11 og produktkontrolloven § 8 presiseres. 

9.6.3.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk 

Tilsynsmyndighetene kan iht. tobakksskadeloven § 35 innhente vareprøver, jf. omtale under artikkel 

14(4)(a) og (d). Helse- og omsorgsdepartementet vurderer imidlertid at bestemmelsen ikke gir 

hjemmel til å anskaffe disse under skjult identitet. Med bakgrunn i vurderingen ovenfor i punkt 

9.6.3.1, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å gi tilsynsmyndighetene hjemmel til å kjøpe 

tobakksvarer, om nødvendig med skjult identitet og myndighet til å undersøke varen, for å avdekke 

brudd på tobakksskadeloven, og for å innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen.  

Videre foreslår departementet at tilsynsmyndigheten helt eller delvis kan kreve tilbake 

kjøpesummen eller kreve betalingskrav ettergitt, i den grad dette ikke fører til en uforholdsmessig 

ulempe for den næringsdrivende. 

Se forslag til endringer i tobakkskadeloven § 35 i kap. 16 nedenfor.  

9.6.3.6 Justervesenet 

Det foreslås at Justervesenet gis mulighet til å anskaffe vareprøver under skjult identitet i en ny 

bestemmelse i lov om målenheter, måling og normaltid. Dette inntas i ny § 25 a. 
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9.6.3.7 Mattilsynet 

Matloven 

Hjemmelen i matloven for å anskaffe varer under skjult identitet er av generell karakter og fremgår 

ikke i selve ordlyden. Landbruks- og matdepartementet ser argumentene for at en mer eksplisitt 

hjemmel kan være en bedre lovteknisk løsning og det er en fordel at dette tas inn i norsk rett på en 

noenlunde lik måte på alle sektorområdene. Selv om markedstilsynsforordningen artikkel 14(4)(j) 

kun gjelder for gjødselvarer og deler av tilsynet med plantevernmidler, og krav til hjemmel kun 

gjelder for disse produktkategoriene, vurderes det mest hensiktsmessige å etablere en eksplisitt 

hjemmel som skal gjelde for alle produkter under matloven. De øvrige produktene under matloven 

er underlagt kontrollregimet i kontrollforordningen (forordning 2017/625) som også åpner for at 

tilsynsmyndighetene skal kunne anskaffe vareprøver under skjult identitet. Ettersom vi vurderer at 

dagens matlov allerede har hjemmel for å gjøre anonyme kjøp for alle lovens produktkategorier 

anser vi at en ny eksplisitt hjemmel kun er en lovteknisk justering. 

Kosmetikklova 

Som nevnt i punkt 9.6.2.7 har Mattilsynet adgang til å innhente vareprøver under skjult identitet 

etter kosmetikklova uten at dette er eksplisitt angitt i loven. Helse- og omsorgsdepartementet 

foreslår likevel av klarhetshensyn og for å sikre forutberegnelighet en endring av kosmetikklova § 16 

første ledd andre punktum for å tydeliggjøre at Mattilsynet har adgang til å foreta anonyme kjøp ved 

tilsyn etter loven. Denne endringen gjøres gjeldende for hele lovens virkeområde i henhold til § 2, og 

vil omfatte kosmetikk og kroppspleieprodukter til mennesker og dyr, legemiddelnære 

kroppspleieprodukter, tatoveringsprodukter og injiseringsprodukter som definert i loven. Helse- og 

omsorgsdepartementet anser at en ny eksplisitt hjemmel kun er en lovteknisk justering. 

Kosmetikklova § 16, jf. §§ 13 og 14 gir også hjemmel til å gjøre de nødvendige undersøkelsene av 

varene som forutsettes i artikkel 14(4)(j). 

9.6.3.8 Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet fører tilsyn etter produktkontrolloven. Det vises derfor til punkt 9.6.3.4. 

9.6.3.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

Det foreslås å innta en egen bestemmelse i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 

(ekomloven) i lovens kapittel 10 om at Nkom kan anskaffe utstyr under skjult identitet.  

9.6.3.10 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Som redegjort for i 9.6.3.4, foreslås det en endring i produktkontrolloven § 8 som presiserer 

tilsynsmyndighetens adgang til å anskaffe produkt under skjult identitet ved utførelse av tilsyn med 

krav gitt i eller medhold av loven. 

I forslag til ny § 6 a annet ledd i forbrukermerkeloven foreslås det at Norges vassdrags- og 

energidirektorat kan anskaffe varer, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, og for å innhente bevis til bruk i saksbehandlingen.   

9.6.3.11 Petroleumstilsynet 

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til vurderingen under punkt 9.6.3.2 ovenfor. 

9.6.3.12 Sjøfartsdirektoratet 

Med henvisning til vurderingene i punkt 9.6.3.1 om behovet for en tydelig hjemmel som oppfyller 

artikkel 14(4)(j), foreslås det å innføre et nytt ledd i skipsutstyrsforskriften § 8 og i forskrift om 
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produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. § 30 slik at det fremgår uttrykkelig at produkter som omfattes 

av forskriftene kan anskaffes og undersøkes, og at dette kan gjøres med skjult identitet. 

Sammenholdt med forslagene om innføring av fullmaktsbestemmelse i skipssikkerhetsloven § 71b 

andre ledd bokstav a og endringer i produktkontrolloven § 8 vil dette oppfylle kravene i artikkel 

14(4)(j). 

 

9.6.3.13 Statens jernbanetilsyn 

I forslag til ny § 21 andre ledd i taubaneloven foreslås en hjemmel for Statens jernbanetilsyn til å 

anskaffe sikkerhetskomponenter og delsystemer, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke 

brudd på bestemmelser i forordning 2016/424 jf. forskrift om taubaner § 4-1, og for å innhente 

dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Vareprøvene skal kunne tas fra hverandre med sikte på å 

avdekke manglende samsvar eller for å innhente dokumentasjon. 

9.6.3.14 Statens legemiddelverk 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gi tilsynsmyndighetene hjemmel til å kjøpe medisinsk 

utstyr, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på lov om medisinsk utstyr, og for å 

innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Videre foreslår departementet at 

tilsynsmyndigheten helt eller delvis kan kreve tilbake kjøpesummen eller kreve betalingskrav 

ettergitt, i den grad dette ikke fører til en uforholdsmessig ulempe for den næringsdrivende, se 

forslag til § 11 nytt sjette ledd. 

9.6.3.15 Statens vegvesen 

I forslag til vegtrafikkloven § 19 d andre ledd bokstav a) foreslås en hjemmel for 

Samferdselsdepartementet til å gi nærmere regler om tilsyn. Det presiseres at det blant annet kan 

gis regler om anskaffelse av vareprøver, også under skjult identitet. 

I forslag til forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. § 4 første og annet ledd fremgår det at 

Statens vegvesen som tilsynsmyndighet kan anskaffe og undersøke produkter, herunder ta 

produktene fra hverandre (omvendt utvikling), for å avdekke manglende samsvar med regelverket 

og for å innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Det fremgår videre at slike tilsyn kan 

skje uanmeldt og under skjult identitet. Bestemmelsen omfatter produkter som både kan bestilles 

(nett-, telefon- eller kataloghandel) så vel som produkter som befinner seg på fysisk utsalgssted. 

9.7 Myndighet til å begrense innhold på internett – artikkel 14(4)(k) 

9.7.1 Nærmere om innholdet i artikkel 14(4)(k) 

9.7.1.1 Innledning 

Artikkel 14(4)(k) lyder:  

"Den myndigheten markedstilsynsmyndigheten gis i henhold til nr. 1, skal minst omfatte følgende: 

… 

k) Myndighet, i tilfeller der ingen andre effektive midler er tilgjengelig for å fjerne en alvorlig risiko,  

i) til å kreve innhold som viser til tilknyttede produkter, fjernet fra et nettbasert grensesnitt, eller 
til å kreve at sluttbrukerne skal se en tydelig advarsel når de får tilgang til et nettbasert 
grensesnitt, eller 

ii) i et tilfelle der en anmodning i samsvar med punkt i) ikke har blitt etterkommet, til å kreve at 
leverandører av informasjonssamfunnstjenester begrenser tilgangen til det nettbaserte 
grensesnittet, herunder ved å kreve at en relevant tredjepart gjennomfører slike tiltak." 
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Bakgrunnen for bestemmelsen fremgår av forordningens fortalepunkt 41: Overtredelser, særlig i det 

digitale miljøet, bør kunne stanses raskt og effektivt. Dette gjelder særlig dersom markedsdeltakeren 

som selger produktet, skjuler sin identitet eller flytter innenfor EØS eller til en tredjestat for å unngå 

håndheving. Av hensyn til brukersikkerhet og konkurranse, har forordningen til hensikt å likestille 

netthandel med tradisjonell handel, jf. fortalepunkt 1 og 2. Som en fellesbetegnelse for 

kompetansen etter bestemmelsen vil det i det følgende være tale om begrensning av innhold på 

internett. 

Norge har et handlingsrom ved gjennomføring av artikkel 14(4)(k) og vi avgjør i stor grad selv hvilken 

terskel som skal oppstilles for bruk av tiltaket (se punkt 9.7.3). Hvilke valg departementet foreslår å 

ta innenfor dette handlingsrommet avhenger av hvilken grad av inngrep artikkel 14(4)(k) utgjør i 

relasjon til ytringsfriheten. Av denne grunn er det nedenfor grundig tematisert hvilken type 

nettinnhold, samt hvilke aktører, forordningen tar sikte på å begrense.  

9.7.1.2 Forholdet mellom begrensning av nettinnhold og begrensning av omsetning 

Departementet finner grunn til å presisere at artikkel 14(4)(k) gjelder hvilket innhold som viser seg 

på internett, og har dermed en side til ytringsfriheten. Dette til forskjell fra artikkel 14(4)(h) som 

omhandler den fysiske tilgjengeliggjøringen av en vare.  

For å hindre at sluttbrukere får tak i en nettvare kan tiltak etter artikkel 14(4)(h) være vel så egnet 

som å begrense nettinnhold. En nettaktør kan for eksempel bli ilagt omsetningsforbud, noe som vil 

innebære at vedkommende ikke kan agere på nettbestillinger. Selv om bestilling og betaling mottas, 

skal ikke varen utstedes. I mange tilfeller vil et alminnelig omsetningsforbud kunne være tilstrekkelig 

fra et tilsynsståsted, muligens kombinert med andre mer tradisjonelle tiltak. En parallell kan trekkes 

til ordinært butikksalg. Så lenge en butikk slutter å selge en lovstridig vare, er det som regel ikke 

nødvendig å pålegge tilbakekall av tilbudsaviser.  

I enkelte tilfeller kan det likevel være nødvendig å fjerne nettinnhold knyttet til et produkt. 

Eksempler som kan tenkes er der hvor opplysninger om en vare innebærer skaderisiko, der hvor 

markedsdeltakeren ikke lar seg identifisere og øvrige tiltak derfor er nytteløse, eller der hvor 

markedsdeltakeren ikke stanser sin distribusjon på tross av et omsetningsforbud eller lignende. 

9.7.1.3 Hvem artikkel 14(4)(k)(i) gjelder for 

Artikkel 14(4)(k)(ii) gjelder pålegg rettet mot "tilbydere av informasjonstjenester" og "relevant 

tredjepart" (se begrepsavklaringer nedenfor). Det er motsetningsvis ikke gitt eksplisitt utrykk for 

hvem pålegg etter i) gjelder for. Ut fra formålet med bestemmelsen må det legges til grunn at i) 

minst retter seg mot markedsdeltakeren som overtrer produktregelverket (overtrederen).  

Spørsmålet er om også tredjeparter som ikke selv overtrer regelverket, men som tilrettelegger for 

nettpubliseringen, også faller inn under i). Etter departementets vurdering er svaret ja. I slike tilfeller 

er det ofte kun tredjeparten som med sikkerhet kan få "innhold … fjernet", jf. i). Overtrederen kan 

ikke annet enn å anmode tredjeparten om sletting. For å oppfylle bestemmelsens formål, må 

dermed tilsynsmyndigheten ha anledning til å rette pålegget mot tredjeparten. Dessuten er fjerning 

av innhold etter i) mindre inngripende enn adgangsbegrensning etter ii) som eksplisitt gjelder 

tredjepart. Det har således formodningen mot seg at tredjepart skal kunne gis pålegg etter ii), men 

ikke etter i). 



59 
 

9.7.1.4 Begrepsavklaring og virkeområde 

9.7.1.4.1 Alvorlig risiko som følge av overtredelse av produktkrav 

Departementets forståelse av artikkel 14(4)(k), lest i sammenheng med fortalepunkt 41, er at 

"alvorlig risiko" knytter seg til overtredelse av produktkrav i de 70 angitte rettsaktene. Se i den 

anledning punkt 9.5.1 ovenfor. Forordningen regulerer således ikke tilfeller hvor det foreligger en 

"alvorlig risiko" knyttet til et produkt, men hvor det er overenstemmelse med produktregelverket.  

"Risiko" er etter artikkel 3(18) "kombinasjonen av sannsynligheten for at det skal oppstå en fare som 

forårsaker skade, og den aktuelle skadens alvorlighetsgrad". 

Artikkel 3 (19) gir mer konkret anvisning på når det oppstår risiko: Tilfeller hvor "et produkt kan ha 

negative konsekvenser for personers helse og sikkerhet generelt, helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen, forbrukervern, miljøvern, offentlig sikkerhet og andre offentlige interesser som er 

beskyttet i henhold til Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk, i en grad som går ut over det 

som anses som rimelig og akseptabelt i forhold til … [produktets] tilsiktede formål …". For at risikoen 

skal være "alvorlig", må det etter en konkret vurdering av sannsynlighet og skadevirkning "anses å 

kreve rask inngripen", jf. artikkel 3 (20). 

Etter artikkel 19 (2) må det foretas en "risikovurdering som tar hensyn til farens art og 

sannsynligheten for at den inntreffer." Dette innebærer etter departementets syn at der hvor 

skaden er meget stor, behøver ikke sannsynligheten for at den inntrer være så høy. Uopprettelig 

skade på menneskers liv og helse vil som regel utgjøre "alvorlig risiko". Tilsvarende kan en noe 

mindre skade utgjøre en "alvorlig risiko" hvis sannsynligheten for at den materialiserer seg er høy.  

Se for øvrig punkt 9.7.3.1 hvor det fremkommer at medlemsstaten ikke er avskåret fra å begrense 

nettinnhold i mindre alvorlige tilfeller. 

9.7.1.4.2 Nettbasert grensesnitt 

"Nettbasert grensesnitt" defineres i forordningen artikkel 3(15) som "enhver programvare, herunder 

et nettsted, en del av et nettsted eller et program, som drives av eller på vegne av en 

markedsdeltaker, og som gir sluttbrukere tilgang til markedsdeltakerens produkter". Det mest 

praktiske tilfelle er en ordinær internettside. Grunnen til at det mer tekniske ordet "nettbasert 

grensesnitt" brukes, er for å også dekke et større omfang av digitale plattformer, herunder de som 

ikke nødvendigvis kan besøkes gjennom en nettleser. Det kan være snakk om applikasjoner til 

mobiltelefon, nettbrett og andre skjermløsninger.  

Det nettbaserte grensesnittet behøver ikke være åpent for allmennheten – også innloggings-

plattformer kan rammes. Det må avgrenses mot grensesnitt som ikke sluttbrukere har adgang til, for 

eksempel en bedrifts intranett. Grensesnittet må være tilgjengelig via internett, noe som utelukker 

grenseflater som opererer uavhengig av nettilgang.  

Grensesnitt som ikke drives av, eller på vegne av, en "markedsdeltaker" (se definisjon i 

forordningens artikkel 3 (13)) faller utenfor, noe som er en betydningsfull avgrensning. En 

markedsdeltaker trenger ikke nødvendigvis å være den som overtrer aktuelle regelverk. Det er 

tilstrekkelig at vedkommende har "forpliktelser i forbindelse med at produkter […] gjøres tilgjengelig 

på markedet". Markedsplasser, nettaviser og sosiale media som publiserer på vegne av annonsører 

kan således betegnes som markedsdeltakere etter forordningen. Imidlertid vil privatpersoner og 

bedrifter uten et markedsføringsoppdrag som regel ikke være markedsdeltakere. Deres nettsteder 

vil således ikke falle inn under forordningens virkeområde. 
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En viktig presisering er at nettstedet skal gi sluttbrukeren tilgang til aktuelle produkt. Hva som ligger i 

å "gi" tilgang er ikke helt åpenbart. I den engelske teksten står det "serves to give end users access" 

[departementets utheving], i motsetning til "gives […] access". Departementets forståelse av 

forordningsteksten er at nettstedet i seg selv ikke behøver å gi en direkte og fysisk tilgang til 

produktet. Slikt fremstår ikke mulig. I tidsrommet mellom nettbestillingen og pakkeleveranse, finnes 

en rekke andre elementer, for eksempel distribusjon. Etter departementets syn er det derfor mer 

presist å snakke om at nettsiden i avgjørende grad bidrar til å gi sluttbrukeren tilgang. Hvorvidt et 

nettsted i avgjørende grad bidrar til å gi tilgang, må avgjøres konkret. Et nettsted som annonserer 

eller gir anvisning på hvordan en vare kan anskaffes, faller klart innenfor. 

Videre er det departementets syn at "tilgang" til en vare dekker bredt. Formålsbetraktninger tilsier 

at virkeområdet ikke er begrenset til nettsteder hvor det er tale om tilgang til å anskaffe en vare. Det 

kan tenkes at helseskadelige varer allerede er solgt og at et nettsted kun promoterer dens bruk. Det 

vil naturligvis være viktig å hindre slikt. Etter departementets syn kan bruksanvisninger og lignende 

bidra til å gi tilgang på en vare, herunder tilgang på varens bruksegenskaper. 

9.7.1.4.3 Fjerning og visning av advarsel 

Når innholdet forsvinner fra grensesnittet, er det "fjernet". Det mest praktiske vil være at innholdet 

slettes av nettstedets administrator. Overtrederen har ikke nødvendigvis administratoradgang til 

aktuelle nettsted. Administrator vil ofte være abonnenten til domenenavnet der nettstedet befinner 

seg.  

Etter departementets vurdering innebærer en "tydelig advarsel" at det i stedet for å fjerne innhold, 

kommuniseres til sluttbrukeren at nettsiden inneholder en lovstridig vare. Sluttbrukeren vil se 

advarselen på nettstedet. Sett hen til artikkel 16(3)(e) og (g), skal tilsynsmyndigheten etter 

departementets vurdering ha adgang til å utforme innholdet i advarselen, slik at risikoelementet er 

forståelig for sluttbrukeren.  

9.7.1.4.4 Innhold som viser til tilknyttede produkter 

Departementets forståelse er at "innhold" i bokstav (i) ikke er begrenset til tekst, men at også andre 

former kan falle innenfor, herunder bilde og lyd. Også tekniske løsninger som er konstruert i form av 

en datakode må kunne betegnes som innhold, for eksempel en automatisk omdirigering til et annet 

nettsted.  

I forlengelse av punkt 9.7.1.4.2 fjerde avsnitt har departementet vurdert om artikkel 14(4)(k) kun har 

til hensikt å begrense innhold som gjør det mulig å bestille en vare, for eksempel "handlekurv-

funksjonen" i nettbutikker. I så fall ville anvendelsesområdet vært relativt snevert. Reklame, 

annonser og produktomtale ville i stor grad falt utenfor og det ville vært anstrengt å tale om noen 

begrensning på ytringsfriheten. 

Departementets vurdering er at artikkel 14(4)(k) har til hensikt å ramme mer enn bare 

bestillingsfunksjoner. Ordlyden gir anvisning på et bredere spekter av innhold, jf. "innhold som viser 

til". Dersom kun bestillingsfunksjoner var målet, kunne det blitt brukt en ordlyd nærmere den i 

artikkel 14(4)(h) som eksplisitt nevner "begrense tilgjengeliggjøringen". 

Avgrensningene i punkt 9.7.1.4.2 gir føringer på hvilket innhold artikkel 14(4)(k)(i) retter seg mot. 

Det er departementets syn at innhold som skal kunne begrenses, kun er det som i avgjørende grad 

bidrar til å gi tilgang på en lovstridig vare. Bestemmelsen retter seg således ikke mot ethvert innhold 

som har en tilknytning til en aktuell vare.  
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Hva som ligger i å bidra til å gi "tilgang" omtales i punkt 9.7.1.4.2 siste avsnitt og får tilsvarende 

virkning også her. Bestillingsrubrikker, annonser, reklame, produktomtale og bruksanvisninger er 

således nettinnhold som skal kunne være aktuelt å begrense.  

9.7.1.4.5 Sluttbruker 

Forordningens definisjon av "sluttbruker" fremkommer i artikkel 3(21): Enhver fysisk eller juridisk 

person, forbruker eller yrkesbruker, innenfor EØS, som produktet er gjort tilgjengelig for. 

9.7.1.4.6 Begrense tilgang 

Etter departementets vurdering innebærer begrensning av tilgangen til et nettsted at man 

vanskeliggjør eller umuliggjør brukerbesøk til det aktuelle nettstedet. Ulike typer tekniske tiltak ble 

drøftet i Prop. 65 L (2012-2013) om endringer i åndsverksloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett 

m.m. på Internett). Kulturdepartementet drøftet muligheten for å ta ned eller blokkere tilgangen, og 

uttalte følgende i punkt 4.2:  

"Uansett hvilken type nettsted det er snakk om, kan man fjerne/stenge (ta ned) nettstedet, eller 

blokkere tilgangen. Førstnevnte (ta ned) innebærer at nettstedet fysisk fjernes fra Internett. Sistnevnte 

(blokkering) brukes om forskjellige tekniske tiltak som har som formål å hindre tilgangen til et nettsted 

uten at dette fysisk fjernes fra nett. Felles for de fleste blokkeringsmetoder er at de har svakheter ved 

at de sjelden er fullstendig effektive eller treffsikre. Omgåelse vil alltid være mulig, uansett hvilken 

teknologi som benyttes for blokkeringen. Det er også et problem at blokkeringen kan hindre tilgangen 

til materiale som ikke er ment å blokkeres ("falske positive"). Dersom maskinen som blokkeres 

(målvert) også gir tilgang til lovlig materiale, vil også dette lovlige materialet blokkeres.  

[…] til tross for svakhetene kan blokkering av tilgang til nettsteder med ulovlig innhold ha en effekt ved 

at den umiddelbare tilgangen blir hindret. Blokkering kan således være et virkemiddel for å redusere 

den ulovlige trafikken."  

Den tekniske blokkeringen som er mulig i Norge er blokkering på tilbydernivå (dvs. ikke 

nasjonalt/sentralt) ved at blokkering skjer lokalt hos den enkelte internettilbyder. For videre 

fremstilling av de tekniske sidene ved tilgangsbegrensning, vises det til Prop. 8 LS (2019 – 2020) 

punkt 13.4.2.  

9.7.1.4.7 Leverandører av informasjonssamfunnstjenester 

Hva som menes med "leverandører av informasjonssamfunnstjenester" i artikkel 14(4)(k)(ii) er 

definert i forordningen artikkel 3(14). I denne bestemmelsen vises det til definisjonen som fremgår 

av direktiv (EU) 2015/15354 artikkel 1(1)(b). Der er "informasjonssamfunnstjenester" definert som 

enhver tjeneste som vanligvis ytes mot vederlag og som formidles elektronisk over avstand og etter 

individuell anmodning fra en tjenestemottaker. Etter departementets syn vil betalingselementet 

anses oppfylt i tilfeller der betalingen ikke skjer direkte fra tjenestemottakeren, men fra en 

tredjepart, noe som ofte er tilfellet for dagens finansieringsmodell av internettjenester.  

Begrepet "informasjonssamfunnstjenester" er gjenkjennelig fra e-handelsdirektivet5. Det vises til 

fortalepunkt 18 og artikkel 2 a) i dette direktivet, samt e-handelsloven § 1 (2). Forarbeidene til e-

handelsloven, se merknadene til § 1 i Ot.prp.nr.31 (2002–2003), er fortsatt av interesse.  

Eksempler på informasjonssamfunnstjenester er lagringstjenester (se markedstilsynsforordningens 

fortalepunkt 16), som for eksempel nettbutikker og annonseplasser, søkemotorer, nettaviser, sosiale 

medie-plattformer og andre kommunikasjonskanaler, samt tilgangstjenester til lyd og video. I praksis 

 
4 Direktiv om informasjonsprosedyre for tekniske regler og standarder og informasjonssamfunnstjenester. 
5 Direktiv 2001/31/EF 
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vil dette omfatte de fleste tjenester som i dag leveres over internett. Departementet understreker at 

lagringstjenester kan være pliktsubjekt etter både artikkel 14(4)(k) bokstav (i) og bokstav (ii).  

En annen viktig gruppe av informasjonstjenester er tilbydere av tilgang til internett, altså 

telekommunikasjonsoperatører som Telia og Telenor. Det er departementets forståelse at disse 

aktørene ikke er aktuelle i relasjon til bokstav (i). 

9.7.1.4.8 Relevante tredjeparter 

I artikkel 14(4)(k)(ii) fremkommer det at tilsynsmyndigheten skal kunne "kreve at leverandører av 

informasjonssamfunnstjenester begrenser tilgangen til det nettbaserte grensesnittet, herunder ved å 

kreve at en relevant tredjepart gjennomfører slike tiltak" (departementets kursivering). For 

departementet fremstår det noe uklart hvilken selvstendig betydning som ligger i det som er 

kursivert. De fleste relevante tredjeparter vil jo nettopp være leverandører av 

informasjonssamfunnstjenester.  

Departementets forståelse er at tredjeparten det her siktes til er enhver aktør som vil kunne 

gjennomføre aktuelle pålegg, også de som ikke er leverandører av informasjonssamfunnstjenester. 

Det kan tenkes at en lagringstjeneste ikke er i stand eller villig til å gjennomføre et pålegg etter (ii). 

Dersom en annen aktør, for eksempel en internettleverandør, har anledning til å forestå 

gjennomføringen, skal den kunne pålegges slikt.  

Slik det fremgår i forslag til gjennomføringsbestemmelser i punkt 15 og 16, finner departementet det 

tilstrekkelig å benytte en samlebetegnelse, "tredjeparter", for overnevnte "leverandører av 

informasjonssamfunnstjenester" og "relevant tredjepart". 

Det bemerkes for øvrig at namsmannen kan sies å falle inn under betegnelsen "relevant tredjepart". 

Det fremstår likevel tvilsomt om namsmannen vil ha nødvendig kunnskap og tekniske ekspertise for 

å kunne tvangsgjennomføre et pålegg etter artikkel 14(4)(k).  

9.7.1.5 Krav om minste inngripen 

Etter departementets vurdering oppstilles det i artikkel 14(4)(k), sammenholdt med artikkel 14(2), et 

forholdsmessighetskrav som staten ikke kan velge å fravike i den hensikt å etablere et strengere 

tilsynsregime. Det legges til grunn at kravet som her oppstilles sammenfaller med det alminnelige 

forholdsmessighetsprinsippet i norsk forvaltningsrett. 

Dersom "andre effektive midler" er tilgjengelige, kan det ikke gis pålegg om begrensing av 

nettinnhold (se for eksempel punkt 9.7.1.2). Det er imidlertid ikke noe absolutt krav om at andre 

tiltak har vært forsøkt. I for eksempel hastesaker, eller når overtrederen er ukjent, kan alternative 

tiltak være både ubrukelige og utilgjengelige.  

Pålegg overfor overtrederen vil som regel være mindre inngripende enn pålegg overfor en 

tredjepart.  

Ettersom pålegg etter ii) er mer inngripende enn pålegg etter i), oppstilles det krav om at sistnevnte 

forsøkes først. Hvis påleggt etter i) er nyttesløst, vurderer depatementet at forordningens 

målsetning om effektivt markedstilsyn tilsier at pålegg etter ii) kan benyttes umiddelbart.    
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9.7.1.6 Sammenligning med CPC-forordningen 

Markedstilsynsforordningens artikkel 14(4)(k) har store likhetstrekk med artikkel 9(4)(g) i CPC-

forordningen6 som gir myndighet til å begrense innhold på internett.7 De to forordningene har ulikt 

virkeområde (CPC-forordningen er begrenset til forbrukertilsyn og gjelder andre EU-rettsakter), men 

de har samme funksjon: å sikre et mer koordinert og ensartet tilsyn med EU-lovgivning på nasjonalt 

nivå. Markedstilsynsforordningen er sentral opp mot bl.a. produktsikkerhet for sluttbrukeren, mens 

CPC-forordningen retter seg i større grad mot forbrukerrettigheter.  

Etter departementets syn har vurderingene som er foretatt i forbindelse med gjennomføringen av 

CPC-forordningen i Prop. 8 LS (2019-2020) kapittel 13, om endringer i markedsføringsloven mv., 

overføringsverdi for gjennomføringen av artikkel 14(4)(k) i markedstilsynsforordningen. 

Virkeområdet er etter departementets syn sammenlignbart. Markedstilsynsforordningen gjelder 

produkter med stort skadepotensial, men også CPC-forordningen dekker områder hvor det er viktig 

med effektivt tilsyn – for eksempel direktiv 2001/83/EC om legemidler for mennesker.  

Artikkel 14(4)(k) og artikkel 9(4)(g) i CPC-forordningen har ulik ordlyd og oppbygning. Etter CPC-

bestemmelsen kan domeneregistre eller domeneforhandlere pålegges å slette et fullt kvalifisert 

domenenavn, og det berørte håndhevingsorganet tillates å registrere det. Domener er ikke spesielt 

omtalt i markedstilsynsforordningen.  

Etter markedstilsynsforordningen skal det først forsøkes med fjerning av innhold eller visning av 

advarselsmerking, før det kan gis pålegg om begrensning av tilgang. Etter CPC-forordningen er ikke 

dette et krav. Departementet legger likevel til grunn at bestemmelsenes innhold er likt. Dette fordi 

det minst inngripende tiltaket skal benyttes først, etter begge forordninger. Det minst inngripende 

vil være å først pålegge fjerning, eller advarselsmerking, før tilgangsbegrensning, jf. punkt 9.7.1.5 

ovenfor.  

Som påpekt er de to forordningsbestemmelsene utformet noe ulikt og 

gjennomføringsbestemmelsene i norsk rett blir derfor også noe ulike. Det er kun tobakkskadeloven 

og markedsføringsloven, se punkt 9.7.2.5 og 9.7.2.6, som både vil hjemle tilsyn etter CPC- og 

markedstilsynsforordningen. Mer konkrete vurderinger fremgår av merknadene til § 36 d i 

tobakkskadeloven.  

9.7.2 Gjeldende rett vurdert opp mot artikkel 14(4)(k)  

9.7.2.1 Forholdet til ytringsfriheten 

Artikkel 14(4)(k) innebærer begrensinger på hva som tillates å publisere på nett. Det vises til 

presiseringer i punkt 9.7.1.4.2 om hvilke nettsted og 9.7.1.4.4 om hvilket innhold som rammes. 

Annonser, reklame og produktomtale er eksempler på innhold som kan rammes, avhengig av de 

konkrete omstendigheter. Slikt innhold utgjør ytringer.   

Gjennomføringen av artikkel 14(4)(k) må derfor gjøres i lys av ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 

og EMK artikkel 10, noe også forordningens fortalepunkt 42 og 68 synes å legge opp til. Det 

presiseres at ytringsvernets intensitet vil variere avhengig av det enkelte tilfelle.  

 
6 Forordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning.  
7 Se gjennomføringsbestemmelsene: markedsføringsloven § 43, tobakkskadeloven § 36 d, alkoholloven § 9-4 
(3), lotteriloven § 16 c, luftfartsloven § 10-42 (2) bokstav f, sjøloven § 418 d første ledd, jernbaneloven § 11 c 
bokstav e og legemiddelloven § 21 a. 
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Grunnloven § 100 første ledd bestemmer at "[y]tringsfrihet bør finne sted". Ytringsfriheten beskytter 

bl.a. internettbrukere, de konkrete nettsidene og de ulike aktørene på internett. Etter Grunnloven § 

100 annet ledd må alle begrensninger i ytringsfriheten la seg forsvare holdt opp mot ytringsfrihetens 

begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse, og være forankret i lov. 

Etter Grunnloven § 100 tredje ledd må begrensninger av "frimodige ytringer om statsstyret og 

hvilken som helst annen gjenstand" være klart definert og forankret i særlig tungtveiende hensyn 

som også må la seg forsvare holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelser.  

Første spørsmål er om en lovhjemmel til å pålegge begrensning av internettinnhold på nettbaserte 

grensesnitt er forenelig med ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets 

frie meningsdannelse, jf. Grunnloven § 100 annet ledd. En lovhjemmel til å begrense 

internettinnhold som bidrar til å gi tilgang til lovstridige varer kan, som nevnt ovenfor, etter 

departementets syn vanskelig påvirke sannhetssøken, demokratiet eller individets frie 

meningsdannelse. Saken stiller seg imidlertid noe annerledes når begrensningen har den effekt at 

også annet innhold enn det tilsiktede rammes.  

Etter Grunnloven § 100 tredje ledd kan det kun settes "klart definerte grenser" for frimodige ytringer 

dersom tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp mot ytringsfrihetens begrunnelse. Det 

innebærer som hovedregel et krav om at begrensninger i ytringsfriheten må være fastsatt i lov, og at 

loven skal være klar og presis. En tydelig lovhjemmel som gjennomfører artikkel 14(4)(k), vil etter 

departementets vurdering oppfylle dette kravet. Videre vil en slik lovhjemmel i minimal grad ramme 

"frimodige" ytringer. I den utstrekning et nettbasert grensesnitt også inneholder frimodige ytringer, 

vil det konkret måtte vurderes om pålegget lar seg forsvare etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 

10.  

Vurderingene og utfallet etter EMK artikkel 10 blir tilsvarende som for Grunnloven § 100. 

Departementet mener på bakgrunn av ovennevnte at myndighet til å begrense internettinnhold 

etter artikkel 14(4)(k) er forenlig med Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10. 

9.7.2.2 Arbeidstilsynet  

Departementet legger til grunn at arbeidsmiljøloven samlet sett ikke dekker kravene i forordningens 

artikkel 14(4)(k). Gjennomføring av bestemmelsen krever derfor at arbeidsmiljøloven endres. 

9.7.2.3 Direktoratet for byggkvalitet  

Det følger av forskrift om dokumentasjon av byggevarer § 20 at det ikke er tillatt med uriktig eller 

mangelfull informasjon som er egnet til å villede om blant annet produktets egenskaper. 

Overtredelser kan følges opp med pålegg om retting. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

vurderer likevel at det ikke er tilstrekkelig hjemmel i dagens regelverk til å kunne pålegge eller kreve 

fjerning av innhold på nettsider eller blokkering av nettsider, slik forordningen artikkel 14(4)(k) 

krever.  

9.7.2.4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  

Justis- og beredskapsdepartementet vurderer at vedtak etter produktkontrolloven §§ 4, 4 b og 6 

a, el-tilsynsloven § 6 og brann- og eksplosjonsvernloven §§ 37 og 38 vil kunne innebære en plikt 

for overtrederen til å fjerne innhold på et nettsted eller til å vise en advarsel på et nettsted, og i 

noen tilfeller for en tredjepart, som for eksempel markeds-/annonseplasser på nett, til å 

endre/fjerne internettinnhold. Det er imidlertid etter departementets vurdering behov for å 

tydeliggjøre gjeldende bestemmelser. Det er i dag ikke tilstrekkelig hjemmel i disse lovene til å gi 

pålegg til tredjeparter  om å begrense tilgangen til nettsteder. For å sikre tilstrekkelig 
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gjennomføring av artikkel 14(4)(k) bør derfor produktkontrolloven, el-tilsynsloven og brann- og 

eksplosjonsvernloven endres.  

9.7.2.5 Forbrukertilsynet  

Forbrukermerkeloven inneholder ikke bestemmelser som gir Forbrukertilsynet myndighet til å 

begrense innhold på internett.  

Sett hen til at det foreslås å endre hjemmelslov for Forbrukertilsynets utøvelse av tilsynsmyndighet, 

trekkes markedsføringsloven frem. På bakgrunn av det som fremgår i Prop. 8 LS (2019-2020) punkt 

13.9.1, er det Barne- og familiedepartementets syn at lovens § 40 gir anledning til å rette påbud om 

begrensning av internettinnhold mot overtrederen. Videre gir § 43 hjemmel til å rette påbud mot 

tredjeparter: 

"Dersom en overtredelse av bestemmelser som Forbrukertilsynet fører tilsyn med etter § 35 første ledd, 

medfører en risiko for alvorlig skade på forbrukernes interesser, og det ikke finnes andre effektive 

midler for å stanse overtredelsen, kan retten etter begjæring fra Forbrukertilsynet pålegge 

a) en vertstjenesteleverandør eller en eier av et nettbasert grensesnitt å fjerne innhold på 

grensesnittet eller innta en tydelig advarsel som forbrukerne ser når de får tilgang til det 

nettbaserte grensesnittet, 

b) en internettilbyder å begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt, 

c) en vertstjenesteleverandør å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et nettbasert 

grensesnitt, 

d) en registerenhet for toppdomener eller en domeneregistrar å slette, suspendere eller 

omregistrere et fullt kvalifisert domenenavn til Forbrukertilsynet. 

 
Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til informasjons- og 

ytringsfriheten, forbrukernes interesser, saksøktes interesser samt mulighetene for mindre 

inngripende tiltak." 

Etter markedstilsynsforordningen er det krav om at det først skal gis pålegg om fjerning av lovstridig 

innhold eller visning av advarselsmerking, før det kan gis pålegg om begrensning av tilgang til et 

nettbasert grensesnitt. Tilsvarende presisering fremgår ikke av markedsføringsloven. Det er 

imidlertid lagt til grunn i forarbeidene at det minst inngripende tiltaket som anses effektivt for å 

stanse overtredelsen skal benyttes, hvilket må vurderes konkret, se Prop. 8 LS (2019-2020) punkt 

13.4.1 og 13.7.3. Etter Barne- og familiedepartementets vurdering oppfyller markedsføringsloven § 

43 første ledd bokstav a til c kravene i artikkel 14(4)(k) i) og ii).  

9.7.2.6 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk 

Tilsvarende myndighet som følger av markedsføringsloven §§ 40 og 43, se rett ovenfor, er gitt i 

henholdsvis tobakkskadeloven §§ 36 første ledd og 36 d og gjelder ved overtredelse av 

bestemmelser som Helsedirektoratet fører tilsyn med etter tobakkskadeloven § 35. 

Tobakksskadeloven § 36 og § 36 d første ledd bokstav a vurderes å være i samsvar med artikkel 

14(4)(k) i). Artikkel 14(4)(k) ii) vurderes å være oppfylt gjennom tobakksskadeloven § 36 d første 

ledd bokstav b og c.  

Tobakksskadeloven § 36 d dekker kun Helsedirektoratets tilsynsansvar etter tobakksskadeloven § 35. 

Når tobakksdirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge, et direktiv som omfattes av 

markedstilsynsforordningen, vil Statens legemiddelverk få tilsynsansvar for e-sigaretter, jf. § 35 

annet ledd, jf. §§ 34 a og 34 b. Det foreslås derfor at kompetansehjemmelen i § 36 d viser til disse 



66 
 

bestemmelsene, sammenholdt med at den myndighet som innehar slik kompetanse utvides til også 

å gjelde Statens legemiddelverk. 

9.7.2.7 Justervesenet   

Justervesenet har ikke slik myndighet som følger av forordningen artikkel 14(4)(k).  

9.7.2.8 Mattilsynet  

Matloven 

Etter matloven § 2 gjelder den alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon 

av innsatsvarer, som blant annet er gjødsel, og næringsmidler, herunder drikkevann. Ordet 

distribusjon omfatter både markedsføring og utlevering av produkter. Videre følger det av matloven 

§ 10 at Mattilsynet kan forby villedende reklame. Etter forarbeidene omfattes også opplysninger 

over internett, markedsføring i aviser og postordre, men tilsynet er begrenset i henhold til de regler 

som gjelder for grenseoverskridende reklame.  

Matloven § 23 gir imidlertid vide hjemler til å gripe inn overfor ulovlige produkter: Mattilsynet kan 

treffe "nødvendige vedtak". Oppramsingen i § 23 er ikke uttømmende og det må antas at 

bestemmelsen også gir hjemmel for å pålegge fjerning av innhold på et nettsted og til å påby at en 

advarsel vises på nettsiden dersom innholdet er et ledd i markedsføring og distribusjon av et produkt 

og tiltaket er nødvendig. Tiltak etter § 23 kan settes inn overfor virksomheter, dvs. "Ethvert privat 

eller offentlig foretak samt privatpersoner som foretar en hvilken som helst aktivitet som nevnt i § 

2". Ettersom bokstav (k)(i) og (ii) skal forstås slik at de pålegger myndighetene å sette inn tiltak også 

overfor tredjeparter som formidler ulike nettjenester, ligger dette utenfor den personkretsen som 

matloven § 23 gjelder for. Slike tredjeparter anses ikke å drive aktiviteter som er omfattet av 

matloven. Matloven § 23 har derfor ikke tilstrekkelig hjemmel for alle kravene i artikkel 14(4)(k). 

Det er derfor nødvendig å etablere en lovbestemmelse i matloven som også gir hjemmel til å gi 

pålegg overfor tredjeparter etter bokstav (k) når det gjelder gjødselvarer, og når det gjelder 

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger som gjelder for plantevernmidler 

etter CLP-forskriften.  

Kosmetikklova  

Når det gjelder tiltakene angitt i artikkel 14(4)(k) vises det til at kosmetikklova § 16 gir vide hjemler 

til å gripe inn overfor ulovlige produkter. Det følger av § 16 at Mattilsynet kan "gjere nødvendige 

vedtak om å forby […] distribusjon". Videre følger det av kosmetikklova § 7 at Mattilsynet kan forby 

villedende reklame. Med "distribusjon" må det i kosmetikklova forstås både markedsføring og 

utlevering av produkter. Oppramsingen i § 16 er ikke uttømmende. De samme betraktinger legges til 

grunn når det gjelder hjemmel for å pålegge fjerning av innhold på et nettsted og til å påby at en 

advarsel vises på nettsiden som for matloven. Tiltak etter § 16 kan settes inn overfor virksomheter 

som definert i § 4: "privat eller offentlege føretak eller privatpersonar som utfører ein aktivitet som 

er nemnd i § 2 første ledd, bortsett frå aktivitet med privat og ikkje-kommersielt formål."  

Bokstav k fortolkes slik at det pålegges myndighetene å sette inn tiltak også overfor tredjeparter som 

formidler ulike nettjenester. Kosmetikklova regulerer imidlertid ikke slike tredjeparters virksomhet. 

Det er derfor ikke tilstrekkelig ehjemmel i kosmetikklova for alle kravene i artikkel 14(4)(k). Det vises 

for øvrig til omtalen for matloven i punktet over. 

Det foreslås å etablere en lovbestemmelse i kosmetikklova som ivaretar at pålegg kan rettes også 

mot tredjeparter etter bokstav k, når det gjelder kosmetiske produkter omfattet av 

kosmetikkforordningen.  
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9.7.2.9 Miljødirektoratet  

Miljødirektoratet fører tilsyn etter produktkontrolloven. Det vises til drøftelsen under punkt 9.7.2.4 
som får tilsvarende anvendelse. 

 

9.7.2.10 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Etter gjeldende rett gir ekomloven hjemmel til å kreve fjerning av innhold på nettsider som kan 

anses som markedsføring av produkter som ikke overholder fastsatte krav. Kravet kan rettes mot 

markedsdeltakerne. Det er imidlertid ikke hjemmel i ekomloven til å kreve oppslag av advarsel til 

sluttbrukere på nettsider eller til å kreve at leverandøren begrenser tilgangen til det elektroniske 

grensesnittet, eller til å kunne be en tredjepart om å implementere slike tiltak. 

Det følger av ekomloven § 10-6 første ledd at myndigheten kan gi pålegg om retting eller opphør av 

ulovlige forhold og fastsette vilkår som må oppfylles for at virksomheten skal være i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av loven. Videre følger det av ekomloven § 10-7 at det kan ilegges 

tvangsmulkt inntil lovstridig virksomhet er opphørt eller pålegg med hjemmel i loven er oppfylt.  

Det vurderes at ekomloven §§ 10-6 første ledd og 10-7 gir hjemmel til å kunne følge opp med 

reaksjoner slik det er vist til i artikkel 14(4)(k), med unntak av muligheten til å kreve oppslag av 

advarsel til sluttbrukere på nettsider eller til å kreve at leverandøren begrenser tilgangen til det 

elektroniske grensesnittet, eller til å kunne be en tredjepart om å implementere slike tiltak. 

9.7.2.11 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Norges vassdrags- og energidirektorat har ikke uttrykkelig hjemmel til å påby fjerning av innhold, 

eller tilføyelser av advarsler på nettsteder ved brudd på økodesignregelverket. Det foreligger heller 

ikke hjemmel for Norges vassdrags- og energidirektorat til å pålegge tilbydere av 

informasjonssamfunnstjenester å begrense adgangen til nettsted. NVE er ikke delegert myndighet 

etter produktkontrolloven § 6 a om tilbakekall. Det er imidlertid en hjemmel i produktkontrolloven 

§4 a første ledd bokstav c til å pålegge tilbaketrekking fra markedet dersom et produkt omsettes i 

strid med vedtak om merking. Som ved tilbakekall, vil et slikt pålegg bl.a. innebære en plikt til å 

opphøre markedsføring av produktet, bl.a. på internett. Et slikt vedtak kan imidlertid ikke rettes mot 

tilbyder av informasjonssamfunnstjenesten.  

For å sørge for at Norges vassdrags- og energidirektorat har den myndighet som forutsettes i artikkel 

14(4)(k) på økodesignområdet, bør myndighet etter produktkontrolloven §§ 4 b, 6 a og ny § 4 c 

delegeres til Norges vassdrags- og energidirektorat. Det vises til redegjørelsen for innholdet i de 

nevnte bestemmelsene i punkt 9.7.2.4. 

På energimerkeområdet stiller energimerkeforordningen, jf. forbrukermerkeloven § 3 a, krav om 

elektronisk energietikett og elektronisk produktdatablad ved internettsalg. Et vedtak om retting 

etter forbrukermerkeloven § 7, kan oppfylles enten ved å fjerne produktet fra nettbutikken, eller ved 

å vise etiketten og produktdatabladet slik regelverket krever. Ut over dette har ikke Norges 

vassdrags- og energidirektorat hjemmel til å kreve innhold fjernet, eller lagt til, på internettsider. 

Olje- og energidepartementet mener forbrukermerkeloven bør endres, for å sikre at Norges 

vassdrags- og energidirektorat har den myndighet som forutsettes i artikkel 14(4)(k).  

9.7.2.12 Petroleumstilsynet  

Petroleumstilsynet er arbeidstilsyn i petroleumsvirksomheten, og fører tilsyn etter arbeidsmiljøloven 

innenfor sitt ansvarsområde. Petroleumstilsynet har således samme kompetanse og 

hjemmelsgrunnlag som Arbeidstilsynet, og det vises til punkt 9.7.2.2. 
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9.7.2.13 Sjøfartsdirektoratet  

Sjøfartsdirektoratet har per i dag ikke bestemmelser som gir slik myndighet som følger av artikkel 
14(4)(k). 
 

9.7.2.14 Statens jernbanetilsyn  

Taubaneloven har i dag ingen særegne bestemmelser som hjemler slik myndighet som følger av 

artikkel 14(4)(k). 

9.7.2.15 Statens legemiddelverk  

Verken gjeldende lov om medisinsk utstyr eller forskrift om medisinsk utstyr som implementerer 

direktiv 93/42/EF, 98/79/EF og 90/385/EF inneholder bestemmelser som fullt ut oppfyller kravene i 

artikkel 14(4)(k). Det pekes likevel på at lov om medisinsk utstyr § 11 fjerde og femte ledd gir det 

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å være adgang til å rette pålegg om begrensning av 

nettinnhold overfor overtrederen, men ikke andre.  

I nye forordninger om medisinsk utstyr som skal gjennomføres i ny lov om medisinsk utstyr fra 2021 

og 2022, er det gitt en bestemmelse (artikkel 6) om at medlemsstater begrunnet i folkehelsehensyn 

kan kreve at en nettaktør opphører sin virksomhet. Imidlertid er artikkel 14(4)(k) mer detaljert og 

spesifikk enn ordlyden i ny forordning om medisinsk utstyr.  

Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er ikke artikkel 14(4)(k) fullt ut dekket gjennom 

gjeldende eller fremtidig regelverk om medisinsk utstyr. 

9.7.2.16 Statens vegvesen 

Samferdselsdepartementet slutter seg til vurderingen i punkt 9.7.2.4 om produktkontrolloven, samt 

punkt 9.7.2.11 om forbrukermerkeloven. 

9.7.3 Departementets vurdering og forslag 

9.7.3.1 Hvorvidt det skal oppstilles vilkår om "alvorlig risiko" 

Kompetanse etter artikkel 14(4)(k) skal minst foreligge i de tilfeller hvor det foreligger "alvorlig 

risiko" (se punkt 9.7.1.4.1), og utgjør således en minimumsharmonisering. Medlemsstaten kan velge 

å gi kompetanse etter bestemmelsen i mindre alvorlige tilfeller, med henblikk på et strengere tilsyn. 

Til illustrasjon har ikke Danmark noe vilkår om "alvorlig risiko" i sin gjennomføringsbestemmelse.  

Spørsmålet i det videre er om det ved begrensning av nettinnhold skal oppstilles vilkår om "alvorlig 

risiko", og i så fall overfor hvem.  

I punkt 9.7.2 er det konstatert at en rekke tilsynsmyndigheter allerede har tilsvarende kompetanse 

som etter artikkel 14(4)(k) overfor markedsdeltakeren som overtrer aktuelle regelverk. For disse 

tilsynsmyndighetene oppstilles det intet eksplisitt vilkår om "alvorlig risiko". Det bemerkes likevel at 

et krav om risiko har likhetstrekk med det som følger av alminnelige forholdsmessighetskrav ved 

utøvelse av tilsynsmyndighet, herunder krav om minste inngripen – særlig der det er tale om 

ytringsbegrensninger. I praksis vil det derfor ofte måtte foreligge risiko av en viss grad for å begrense 

markedsdeltakeres nettinnhold, også der slikt ikke er tydeliggjort i en lovbestemmelse. 

Departementet foreslår å videreføre den rettstilstanden som i stor utstrekning allerede er etablert, 

altså at det ikke oppstilles noe eksplisitt krav om alvorlig risiko når pålegg om begrensning av 

nettinnhold rettes mot overtrederen.  

Det oppstilles i tobakkskadeloven § 36 d vilkår om "risiko for alvorlig skade"når pålegget rettes 

mottredjepart, noe som var løsningen som ble valgt ved gjennomføring av CPC-forordningen, se 
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punkt 9.7.1.6. Etter departementets vurdering sammenfaller i hovedsak "risiko for alvorlig skade" 

med "alvorlig risiko".  

Vilkår om "alvorlig risiko" overfor tredjepart vil innebære en høyere terskel for å begrense dennes 

nettinnhold, sammenlignet med tilsvarende pålegg overfor en overtreder. Bakgrunnen for å skille 

mellom overtreder og tredjepart fremgår i punkt 9.7.3.2.3. 

Departementet vurderer at det ikke er grunn til å fravike den løsningen som ble valgt i anledning 

CPC-forordningen og foreslår derfor et utgangspunkt der det innføres et krav om "alvorlig risiko" når 

pålegg etter artikkel 14(4)(k) rettes mot tredjepart. 

9.7.3.2 Hvem som skal inneha myndighet etter artikkel 14(4)(k) 

9.7.3.2.1 Innledning 

Markedstilsynsforordningen overlater til medlemsstaten å selv avgjøre om myndigheten etter 

artikkel 14(4)(k) skal utøves av de nasjonale tilsynsmyndighetene alene, eller om slik myndighet skal 

legges til et annet organ, som for eksempel domstolene, jf. artikkel 14(3)(b) og (c). Spørsmålet i det 

videre er om tiltak etter artikkel 14(4)(k) skal kunne iverksettes av tilsynsmyndigheten alene eller om 

det skal kreves en domstolsbehandling.  

Også ved gjennomføringen av CPC-forordningen (se punkt 9.7.1.6) artikkel 9(4)(g), ble det tatt stilling 

til hvem som skulle ha kompetanse til å gi påbud om begrensning av nettinnhold. Det ble valgt en 

mellomløsning hvor tilsynsmyndigheten selv kan rette pålegg mot overtrederen, se prop.8 LS (2019 – 

2020) punkt 13.9.1 og 13.9.4.1, mens pålegg overfor tredjeparter (som selv ikke overtrer noen 

lovbestemmelse) kun kan gis av domstolen. Bakgrunnen for skillet mellom overtreder og tredjepart 

ble særlig begrunnet i at det for sistnevnte er større risiko for at utilsiktet innhold rammes. Det 

bemerkes at det ble valgt en spesialløsning for legemiddelverkets tilsynsområde. Dette fordi det der 

var særlig behov for hurtig respons, se Prop.8 LS (2019–2020) punkt 13.9.4.2. 

9.7.3.2.2 Hensynet til effektivitet mot hensynet til rettssikkerhet 

For å unngå alvorlig skade relatert til produkter som tilgjengeliggjøres på internett, gir 

markedstilsynsforordningen føringer på at overtredelser bør kunne stanses raskt og effektivt. Å gi 

tilsynsorganene all kompetanse etter artikkel 14(4)(k), vil kunne sikre dette. Det ressurskrevende for 

både tilsynsorganet og rettsapparatet å legge kompetansen til sistnevnte. Kostbar tid kan gå tapt. 

Dessuten er det involvert høy grad av fagskjønn, noe som ligger hos tilsynsmyndigheten. Det kan 

også argumenteres for at pålegg etter (k) ikke er vesentlig mer inngripende enn øvrige 

tilsynskompetanser. 

På den andre side reiser bruk av artikkel 14(4)(k) prinsipielle spørsmål. Det er da viktig å sørge for at 

sentrale rettssikkerhetsgarantier ivaretas – noe som taler for domstolsbehandling. Med 

rettssikkerhet menes beskyttelse mot overgrep og vilkårlighet fra det offentlige, muligheten til å 

kunne forutberegne sin rettsstilling og muligheten til å kunne forsvare sine rettslige interesser.  

9.7.3.2.3 Løsning hvor skillet går mellom overtreder og tredjepart 

Slik fremholdt ved CPC-gjennomføringen, vil det oftere (men ikke alltid) være risiko for at 

uproblematisk innhold rammes når det fremsettes mot en tredjepart. En internettilbyder vil kunne 

måtte stenge en hel nettside. En lagringstjeneste vil kunne måtte ta ned en hel annonse. Dette noe i 

motsetning til overtrederen som i større grad vil kunne målrette sine endringer. Til illustrasjon vil en 

bruker av finn.no enkelt kunne luke ut problematiske formuleringer o.l., og dermed la øvrig innhold 

bli stående. For eieren av markedsplassen, vil det sjeldent være aktuelt å gå inn å redigere 

brukerskapt innhold. I stedet vil nok markedsplassen måtte slette hele annonsen som respons på et 

pålegg etter artikkel 14(4)(k).  
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Videre er en tredjepart mer perifer i relasjon til lovovertredelsen og det aktuelle nettinnholdet. Det 

kan derfor fremstå noe mer urimelig å pålegge en handleplikt overfor tredjepart enn overfor 

overtrederen.  

Et siste argument er at tredjepart (i motsetning til overtrederen) som regel ikke vil ha insentiv til å 

benytte sin klagerett eller adgang til å bringe pålegget til domstolene. Det antas for eksempel at 

færre nettaviser, sammenlignet med annonsører, vil se gevinsten i å nedlegge tid og penger i å 

bestride et tilsynsorgan. Rettssikkerheten som ligger i tredjeparts klageadgang kan derfor synes å 

ikke fange opp potensielt uriktige avgjørelser, sammenlignet med hva som er tilfelle for 

overtrederen.  

9.7.3.2.4 Løsning hvor skillet går mellom hvilket innhold som begrenses 

Det kan tas til orde for at løsningen ovenfor ikke i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for rask og 

effektiv myndighetsutøvelse, herunder at også pålegg overfor tredjepart i noen tilfeller må kunne 

ilegges av tilsynsorganet. Det kan dreie seg om produkter som kan medføre alvorlig og akutt fare for 

helse og miljø ved tilgjengeliggjøring på internett. 

Selv om rettssikkerhetsargumentet ovenfor kan tale for at myndigheten bør ligge til domstolene, er 

det en rekke mekanismer som ivaretar rettssikkerheten selv om avgjørelsen legges til forvaltningen. 

Saken må uansett utredes grundig, parten må gis anledning til å uttale seg og det må være 

forholdsmessighet mellom konsekvensen vedtaket får for parten og for de interessene som skal 

ivaretas. I tillegg vil saken kunne bringes raskt inn for domstolene eller eventuelt til et klageorgan, 

dersom man er uenig i avgjørelsen. Fjerning av innhold på internett er etter sin art et typisk 

offentligrettslig vedtak, og det er normalt forvaltningen som treffer slike. 

CPC-forordningen har et noe annet virkeområde enn markedstilsynsforordningen, noe som 

medfører at løsningen som der ble valgt ikke nødvendigvis bør velges nå. 

Markedstilsynsforordningen gjelder potensielt farlige produkter hvor risiko for skade på mennesker 

og miljø kan synes mer akutt enn de interesser CPC-forordningen har til hensikt å beskytte.  

9.7.3.2.5 Departementets vurdering 

Departementet foreslår å i utgangspunktet velge løsningen skissert i punkt 9.7.3.2.3 hvor 

tilsynsmyndigheten selv kan rette pålegg om begrensning av nettinnhold mot overtrederen, mens 

kun domstolen kan rette pålegg mot tredjepart. Etter departementets syn er denne løsningen best 

egnet til å balansere hensynet til effektivitet mot hensynet til rettssikkerhet og ytringsfrihet, 

samtidig som hensynet til prosessuell enhet ivaretas. 

Med henvisning til punkt 9.7.1.6 er det departementets vurdering at virkeområdene til CPC- og 

markedstilsynsforordning er såpass sammenfallende at en nå ikke bør fravike den 

håndhevelsesløsningen som tidligere har blitt valgt. 

For å imøtekomme behovet for effektivitet, kan domstolene behandle hastesaker etter reglene om 

midlertidig forføyning. I saksøkers begjæring gis det da en anmodning om en frist for behandling av 

saken – for eksempel så raskt som mulig og senest innen tre dager. Det foreslås videreføre samme 

saksgang som ble valgt ved gjennomføringen av CPC-forordningen, slik den fremkommer i 

markedsføringsloven §§ 43 a, 43 b og 43 c. Se redegjørelse for prosessreglene i Prop. 8 LS (2019 – 

2020) punkt 13.10.  
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9.7.3.3 Departementets forslag til gjennomføring i sektorregelverket 

9.7.3.3.1 Innledning 

Slik det fremgår av punkt 9.7.2 har markedsføringsloven (Forbrukertilsynet) og tobakksskadeloven 

(Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk) hjemler som fullt ut dekker artikkel 14(4)(k). 

Det er vurdert at Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Justervesenet, Norges vassdrags- og 

energidirektorat, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens jernbanetilsyn mangler 

kompetanse etter artikkel 14(4)(k), og må derfor tildeles slikt.  

Mattilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens legemiddelverk (lov om medisinsk 

utstyr) har myndighet til å gi pålegg etter artikkel 14(4)(k) overfor overtrederen. Denne myndigheten 

må utvides til også å gjelde tredjepart. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet har allerede kompetanse 

etter artikkel 14(4)(k)(i) overfor overtrederen og i noen tilfeller overfor tredjepart. Det er etter 

departementets syn ikke hensiktsmessig å endre kompetanse som allerede foreligger. Dette fordi 

artikkel 14(4) oppstiller minimumskrav, uten formål om å innskrenke nåværende tilsynsvirksomhet. 

Departementet ønsker å gjennomføre markedstilsynsforordningen på en måte som i minst mulig 

grad fratar tilsynsmyndigheter etablerte kompetanser. Det minnes i denne anledning om at norske 

tilsynsmyndigheter gjennomgående er regulert ulikt, noe som bl.a. har bakgrunn i ulike behov på 

ulike områder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører i tillegg blant annet tilsyn med 

produkter hvor det kan oppstå behov for svært hurtig respons overfor en tredjepart, for eksempel 

dersom pyrotekniske artikler (fyrverkeri), eksplosiver til sivilt bruk og utgangsstoffer for eksplosiver 

utgjør en alvorlig risiko. Det kan da være påkrevd å stanse overtredelsen raskere enn det som er 

mulig ved for eksempel en løsning med midlertidig forføyning i domstolene. Som det fremgår av 

punkt 9.3.2.4 annet avsnitt er det en rekke mekanismer som ivaretar rettssikkerheten selv om 

avgjørelsen ligger til forvaltningen. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Miljødirektoratet mangler adgang til å begrense 

tilgang til nettinnhold etter 14(4)(k) ii), noe som nå må nå innføres. 

9.7.3.3.2 Arbeidstilsynet 

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at artikkel 14(4)(k) gjennomføres ved at det fastsettes 

regler i arbeidsmiljøloven. Reglene foreslås plassert i § 18-6 a. 

9.7.3.3.3 Direktoratet for byggkvalitet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler å gjennomføre artikkel 14(4)(k) ved å 

foreslå endringer i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av 

produkter til byggverk. Det foreslås også endringer i forskrift 13. april 2016 nr. 373 om omsetning og 

dokumentasjon av heiser.  

9.7.3.3.4 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

For å gjennomføre forordningen artikkel 14(4)(k) foreslås ny § 4 c i produktkontrolloven, ny § 5 a 

i el-tilsynsloven og ny § 38 a i brann- og eksplosjonsvernloven. Myndighet til å pålegge 

overtreder og tredjepart å fjerne nettinnhold, eller å innsette en advarsel, er en tydeliggjøring 

og presisering av lovenes eksisterende bestemmelser. Etter gjeldende rett på disse områdene er 

det ikke krav om "alvorlig risiko", og slike pålegg kan gis av tilsynsmyndigheten selv. 

Departementet foreslår å videreføre dagens tilstand, jf. punkt 9.7.3.3.1. Forslagene om 

myndigheten til å begrense tilgangen til nettinnhold er nye, og det foreslås her innføring av 

samme vilkår som på øvrige tilsynsområder. 
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9.7.3.3.5 Helsedirektoratet/Statens legemiddelverk 

Artikkel 14(4)(k) i) vurderes å være oppfylt gjennom tobakksskadeloven §§ 36 første ledd og 36 d 

første ledd bokstav a. Artikkel 14(4)(k) ii) vurderes å være oppfylt gjennom tobakksskadeloven § 36 d 

første ledd bokstav b og c, for Helsedirektoratets vedkommende.  

Dagens hjemmel i tobakksskadeloven § 36 d dekker kun Helsedirektoratets tilsynsansvar etter 

tobakksskadeloven § 35 første ledd. Når tobakksdirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge, vil Statens 

legemiddelverk få tilsynsansvar for e-sigaretter, jf. tobakksskadeloven § 35 annet ledd, jf. §§ 34 a og 

34 b. Det foreslås derfor å ta inn disse bestemmelsene i ordlyden, samt å gi Statens legemiddelverk 

tilsvarende myndighet. 

9.7.3.3.6 Justervesenet 

Det foreslås ny bestemmelse i lov om målenheter, måling og normaltid. Bestemmelsen inntas i ny § 

25 b.  

9.7.3.3.7 Mattilsynet 

Som nevnt ovenfor i punkt 9.7.2.8 vurderes det at matloven og kosmetikklova ikke gir tilstrekkelige 

hjemler for tiltak overfor tredjepart etter artikkel 14(4)(k). Landbruks- og matdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor nye bestemmelser i matloven § 23 a og i 

kosmetikklova § 16 b, men begrenset til produktkrav som omfattes av markedstilsynsforordningen. 

På matlovens område gjelder markedstilsynsforordningen kun for enkelte innsatsvarer. For det 

første gjelder den for gjødselvarer som reguleres av harmonisert EØS-regelverk. Per i dag er dette 

nærmere bestemt gjødselvarer som omfattes av forordning (EU) 2003/2003 om mineralgjødsel. 

Denne forordningen skal imidlertid erstattes av EUs nye gjødselforordning (EU) 2019/1009 som 

utvider virkeområdet til også å omfatte organisk gjødsel. Den nye gjødselforordningen skal i 

hovedsak gjelde fra juli 2022, og er under vurdering i EFTA-statene. Landbruks- og 

matdepartementet vurderer at markedstilsynsforordningen vil gjelde for alle gjødselvarene i den nye 

gjødselforordningen.  

På matlovens område gjelder markedstilsynsforordningen for enkelte bestemmelser om 

plantevernmidler, nærmere bestemt dem som er omfattet av reglene om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger etter CLP-forskriften.  

Forslaget til ny bestemmelse i matloven § 23 a om pålegg overfor tredjepart blir en helt ny 

regulering og dessuten en særbestemmelse for de ovennevnte to innsatsvarene omfattet av 

markedstilsynsforordningen. Landbruks- og matdepartementet er imidlertid opptatt av at det ikke 

skal skapes tvil om at matloven allerede har hjemmel i § 23 for at Mattilsynet kan rette et slikt 

pålegg direkte mot overtreder for alle produktkategorier innenfor lovens virkeområde. Denne 

hjemmelen er ment å fortsette å gjelde parallelt med den nye særbestemmelsen i § 23 a. 

På kosmetikklovas område gjelder markedstilsynsforordningen kun kosmetiske produkter som er 

omfattet av kosmetikkforordningen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at den nye 

lovbestemmelsens virkeområde begrenses tilsvarende. Dette vil likevel omfatte de fleste produktene 

omfattet av kosmetikklova. Mattilsynet har allerede hjemmel i kosmetikklova til å rette pålegg mot 

overtreder når det gjelder alle produkter omfattet av kosmetikklova. En ny bestemmelse som også 

gir adgang til å rette pålegg mot tredjepart er en helt ny regulering.  
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9.7.3.3.8 Miljødirektoratet 

Gjennomføring av artikkel 14(4)(k) på Miljødirektoratets tilsynsområde, herunder 

produktkontrolloven, er samme som for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det vises 

til punkt 9.7.3.3.4. 

9.7.3.3.9 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

Det foreslås å innta en egen bestemmelse i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon 

(ekomloven) i kapitlet om tilsyn for å sikre myndighetene hjemmel tilsvarende artikkel 14(4)(k). Per i 

dag er hjemler for tilsyn lagt til kapittel 10 i ekomloven.  

9.7.3.3.10 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Begrensning etter artikkel 14(4)(k) kan særlig være aktuelt der aktører i tredjeland henvender seg 

direkte til norske forbrukere på nett. Her kan det være utfordrende å treffe effektive pålegg rettet 

mot leverandøren selv og det kan være aktuelt å rette pålegg mot tredjeparter. Utover dette antas 

det at andre tiltak vil være mer anvendelige ved brudd på økodesign- og energimerkeregelverket. 

Olje- og energidepartementet foreslår en bestemmelse i forbrukermerkeloven som gir den 

myndighet som artikkel 14(4)(k) krever.  

9.7.3.3.11 Petroleumstilsynet 

Det foreslår at Petroleumstilsynet, i likhet med Arbeidstilsynet, gis myndighet tilsvarende artikkel 

14(4)(k) i ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven.  

9.7.3.3.12 Sjøfartsdirektoratet 

Det følger av forslag til § 71b andre ledd bokstav d i skipssikkerhetsloven at departementet kan gi 

nærmere regler om markedstilsynsmyndighetens adgang til å begrense digitalt innhold knyttet til 

skipsutstyr. Det foreslås nye forskriftsbestemmelser som tydeliggjør at pålegg etter 

skipsutstyrforskriften §§ 9 andre ledd og 10 andre ledd også omfatter pålegg om å begrense 

nettinnhold, i tråd med løsningen som foreslås i punkt 9.7.3.2.3. 

Det foreslås videre nye forskriftsbestemmelser som tydeliggjør at pålegg etter  forskrift om 

produksjon m.m. av fritidsfartøy mv. §§ 31 andre ledd og 32 andre ledd også omfatter pålegg om å 

begrense nettinnhold i tråd med bestemmelsen som gis i produktkontrolloven, jf. punkt 9.7.3.3.4. 

9.7.3.3.13 Statens jernbanetilsyn 

Det foreslås en ny lovbestemmelse som gir Statens jernbanetilsyn myndighet til å anvende tiltak 

etter artikkel 14(4)(k). Samferdselsdepartementet foreslår å begrense hjemmelen til anvendelse av 

bestemmelsen ved markedstilsyn for delsystemer og sikkerhetskomponenter.    

9.7.3.3.14 Statens legemiddelverk 

Artikkel 14(4)(k) anses å ikke være tilstrekkelig dekket i lov om medisinsk utstyr. Det foreslås derfor å 

innføre en ny bestemmelse i lov om medisinsk utstyr. Denne vil gi de hjemler som mangler, samt 

tydeliggjør den kompetanse som allerede finnes. Det foreslås at bestemmelsen begrenses til 

markedstilsynsforordningens virkeområde.  

9.7.3.3.15 Statens vegvesen 

Det følger av forslag til § 19 d andre ledd bokstav d i vegtrafikkloven at Samferdselsdepartementet 

kan gi nærmere regler om tilsynsmyndighetens adgang til å begrense internettinnhold. Denne 

bestemmelsen tar sikte på å gi hjemmel til å gjennomføre forordningens artikkel 14(4)(k) i forskrift, 

herunder forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. § 7. 
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10 Artikkel 15 – tilbakekreving av utgifter 
I motsetning til kravene i artikkel 14(4), er det etter artikkel 15 opp til medlemslandene å avgjøre om 

de nasjonale tilsynsmyndighetene skal gis myndighet til å kreve tilbake fra markedsdeltakerne 

kostnader knyttet til varetilsyn. Dette kan være kostnader for tester, lagring og undersøkelser av 

varer som kommer fra tredjeland.  

10.1 Gjeldende rett 
Det finnes enkelte bestemmelser i nasjonalt regelverk hvor tilsynsmyndigheter gis anledning til å 

kreve tilbake kostnader. Med grunnlag i blant annet produktkontrolloven § 5, brann- og 

eksplosjonsvernloven § 35, el-tilsynsloven § 11, byggevareforskriften § 26 og heisforskriften 38, 

arbeidsmiljøloven §§ 5-5 åttende ledd og 18-6 nr. 4 annet punktum, kan det på visse vilkår kreves 

refusjon av kostnader knyttet til testing og undersøkelser av varer. Disse bestemmelsene er noe ulikt 

utformet. 

10.2 Departementets vurdering og forslag 
Det varierer mellom de ulike varesektorene som faller inn under virkeområdet til 

markedstilsynsforordningen hvilket behov som foreligger for å kunne kreve tilbake tilsynsutgifter. 

Som nevnt ovenfor, finnes det allerede bestemmelser om dette i enkelte lover. Departementet 

legger til grunn at selv om artikkel 15 er begrenset til varer som ikke er i samsvar med regelverket, 

legger den ikke begrensninger på hvilke utgifter tilsynsmyndighetene kan kreve tilbake fra 

markedsdeltakerne gjennom allerede eksisterende nasjonale bestemmelser. Dette bygger på det 

faktum at formålet med markedstilsynsforordningen er å styrke tilsynet med varer og ivareta 

offentlige interesser. Den skal ikke legge begrensninger på hvilke virkemidler nasjonale 

tilsynsmyndigheter kan benytte seg av i forbindelse med tilsyn, men stiller derimot visse 

minimumskrav. De eksisterende nasjonale bestemmelsene om tilbakekreving av utgifter vil derfor 

også kunne endres ut i fra behovene på de ulike områdene, og det kan innføres nye bestemmelser 

som går ut over innholdet i artikkel 15 dersom det anses hensiktsmessig.  

Selv om det allerede finnes flere nasjonale bestemmelser om tilbakekreving av utgifter, dekker ikke 

disse alle varesektorene. Departementet mener at det bør finnes hjemmel for tilbakekreving av 

utgifter for alle sektorer, og at artikkel 15 bør gjennomføres ved at det gis hjemmel i EØS-vareloven 

til å fastsette forskrift om tilbakekreving av kostnader knyttet til markedstilsyn. På denne måten kan 

behovet for å fastsette forskriftsbestemmelser om dette vurderes, og eventuelt gjennomføres, 

sektorvis. Forskriftshjemmelen utformes innenfor de rammene som artikkel 15 setter og vil derfor 

kun gi hjemmel til å kreve tilbake utgifter knyttet til varer som ikke oppfyller relevant regelverk.   

11 Sanksjoner 

11.1 Innledning 
Etter artikkel 14(4)(i) skal tilsynsmyndighetene gis myndighet til å ilegge sanksjoner. Bestemmelsen 

henviser til artikkel 41 hvor det fremgår at overtredelser av bestemmelser i 

markedstilsynsforordningen og i 19 rettsakter8 som fremgår av forordningens vedlegg II og som 

tillegger markedsdeltakerne plikter, skal sanksjoneres. De 19 rettsaktene inneholder ikke krav til 

sanksjoner, slik at artikkel 41 i praksis stiller nye krav til sanksjonering. Medlemslandene skal sørge 

for at sanksjonsbestemmelsene gjennomføres i samsvar med nasjonal rett. Status for de 19 

 
8 Omfatter blant annet forordninger knyttet til personlig verneutstyr, utendørs støy, maskin og ATEX. 



75 
 

rettsaktene i vedlegg II og behov for ny regulering omtales nedenfor i punkt 11.4, mens 

sanksjonering av aktuelle bestemmelser i markedstilsynsforordning omtales i punkt 11.5.  

11.2 Sanksjonsbegrepet 

11.2.1 Utgangspunkter 
I artikkel 41 fremgår det at sanksjonene skal være effektive, stå i et rimelig forhold til overtredelsen 

og virke avskrekkende. Det er ikke spesifisert noe ut over dette om hvilke konkrete sanksjoner som 

skal fastsettes, og det er ikke gitt noen eksempler på hva som menes med sanksjoner ("penalties").  

Overtredelsesgebyr er i norsk rett ansett som administrative sanksjoner, mens ileggelse av 

tvangsmulkt er ansett som en administrativ reaksjon. I forvaltningsloven § 43 annet ledd er 

"administrative sanksjoner" definert som "en negativ reaksjon som kan ilegges av et 

forvaltningsorgan, som retter seg mot en begått overtredelse av lov, forskrift eller individuell 

avgjørelse, og som regnes som straff etter den europeiske menneskerettskonvensjon." 

Administrative sanksjoner er altså reaksjoner på allerede begåtte overtredelser. 

Fastsettelse av tvangsmulkt er regulert i forvaltningsloven § 51. Med "vedtak om tvangsmulkt" siktes 

det til en individuell avgjørelse om trussel om plikt til å betale penger til det offentlige for å sikre at 

plikter som følger av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, blir etterlevd, jf. Prop. 62 L (2015–2016) 

punkt 34.1 s. 205. Tvangsmulkt har altså til formål å skape et fremtidig oppfyllelsespress og utgjør 

juridisk sett ikke straff.  

Administrative sanksjoner bør ikke brukes dersom mindre inngripende virkemidler, som for 

eksempel tvangsmulkt, er tilgjengelig og kan sikre effektiv håndheving av regelverket, jf. 

anbefalingene i Prop. 62 L (2015–2016) punkt 7.4.3.2 og 7.4.6.  

I Prop. 8 LS (2019-2020) ble det ved gjennomføringen av forordning 2017/2394 lagt til grunn av 

Barne- og familiedepartementet at forordningens begrep "sanksjon" omfatter tvangsmulkt og at det 

må likestilles med det som i norsk rett er ansett som administrative reaksjoner og administrative 

sanksjoner. Det fremgår også at:  

"Det vil si at forordningen ikke stiller krav om at håndhevingsorganene kan ilegge overtredelsesgebyr 

for ethvert brudd på de materielle forbrukervernreglene. Medlemsstatene er gitt en handlefrihet til å 

velge type reaksjon, så lenge reaksjonen oppfyller forordningens krav om effektiv håndheving. Hva 

som er effektiv håndheving må vurderes konkret i tilknytning til hver enkelt rettsakt som omfattes av 

forordningen."  

I dette høringsnotatet omtales både overtredelsesgebyr og tvangsmulkt som "sanksjoner" i relasjon 

til forordningen, men det presiseres at disse kan ilegges samtidig ettersom overtredelsesgebyr etter 

norsk rett er en sanksjon og tvangsmulkt er en reaksjon.  

11.2.2 Departementets vurdering  
Krav til sanksjonsbestemmelser knyttes både i artikkel 9(4)(h) i forordning (EU) 2017/2394 og i 

artikkel 41 i forordning (EU) 2019/1020, til overtredelser. Tvangsmulkt er brukt som et eksplisitt 

eksempel i førstnevnte bestemmelse, noe som ikke er tilfelle for artikkel 41 i 

markedstilsynsforordningen. Departementet finner likevel ikke at det er grunn til å forstå begrepet 

"sanksjon" ulikt i disse to bestemmelsene. Denne forståelsen innebærer at nasjonale bestemmelser 

om tvangsmulkt også må anses å oppfylle kravet til sanksjoner i artikkel 41 i 

markedstilsynsforordningen.  
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11.3 Generelt om regulering og valg av sanksjoner  

11.3.1 Utgangspunkter 
Sanksjonsutvalget (NOU 2003:15) vurderte hvordan det bør reageres mot lovbrudd og hvilke 

sanksjoner som etter omstendighetene kan være mer effektive enn straff. Legalitetsprinsippet, 

nedfelt i Grunnloven § 113 og EMK artikkel 7, krever at bestemmelser som hjemler ileggelse av 

administrative sanksjoner, må være tydelige og klare slik at det er forutsigbart for borgerne når en 

sanksjon kan ilegges. Dette kravet innebærer at det må fremgå tydelig i loven hvilke handlinger eller 

unnlatelser som kan føre til en sanksjon ved overtredelse og hvilken personkrets, eventuelt foretak, 

som det kan reageres mot.  

I punkt 31.4.5 i Prop. 62 L (2015–2016) heter det at:  

"Ved straff og administrative sanksjoner er anbefalingen at hjemmelen for sanksjonen bør angi den 

enkelte handlingsnormen som skal være sanksjonert, jf. punkt 7.4.3. Dette gjøres for å unngå unødig 

kriminalisering eller sanksjonering ellers av brudd på lovgivningen. Det er ikke grunnlag for en 

tilsvarende generell anbefaling ved utforming av hjemler om tvangsmulkt. Det må vurderes konkret 

om hjemmelen for bruk av tvangsmulkt skal knyttes til overtredelse av nærmere oppregnede plikter i 

lov, forskrift eller enkeltvedtak, eller om en mer generell angivelse er forsvarlig."  

11.3.2 Departementets vurdering 
For at det skal være en tilstrekkelig nærhet mellom handlingsnormene og sanksjonshjemlene, finner 

departementet at hjemlene til å ilegge overtredelsesgebyr må fremgå av de relevante sektorielle 

regelverkene. En horisontal lov med hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr som skal angi alle 

handlingsnormene knyttet til de 70 aktuelle rettsaktene, samt markedstilsynsforordningen, vil ikke gi 

en lovteknisk god løsning. Dette i tråd med den løsning som ble valgt for øvrig gjennomføring av 

artikkel 14, se punkt 9.1.1. 

Selv om en mer generell angivelse er akseptabelt for bestemmelser om tvangsmulkt, finner 

departementet at det heller ikke er hensiktsmessig å fastsette horisontale bestemmelser om 

tvangsmulkt. Siden det er snakk om 70 rettsakter som faller inn under virkeområdet til 

markedstilsynsforordningen vil en felles regulering etter departementets oppfatning gi et for uklart 

bilde av hva som kan medføre tvangsmulkt. Det anses heller ikke hensiktsmessig å spesifisere alle 

aktuelle tilfeller i en horisontal lov.   

Departementet finner at det for den type regelverk som det her er snakk om ikke er nødvendig å 

vurdere bestemmelser om straff. Når det gjelder vurderingen av om både tvangsmulkt og 

overtredelsesgebyr bør velges, eller bare en av dem, må dette gjøres ut fra hva som anses å gi en 

effektiv håndheving av de aktuelle bestemmelsene. Dette må gjøres på grunnlag av 

vurderingstemaene som angis i Prop. 62 L (2015–2016). Vurderingene knyttet til de enkelte 

bestemmelsene fremgår nedenfor. 

11.4 Sanksjoner for de 19 rettsaktene som i dag ikke stiller slikt krav 

11.4.1 Gjeldende rett 
Det er ikke satt krav til sanksjonering i de 19 rettsaktene som fremgår av vedlegg II i 

markedstilsynsforordningen. Når det gjelder rettsaktene som ligger under Arbeidstilsynet, 

Petroleumstilsynet, DSB, Justervesenet, Nkom, Forbrukertilsynet, Miljødirektoratet, NVE og 

Direktoratet for byggkvalitet, vil de generelle sanksjonshjemlene som disse tilsynsmyndighetene er 

gitt, kunne anvendes. Det varierer om tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr kan benyttes.  
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Blant de 19 rettsaktene i vedlegg II, er det i gjeldende rett manglende sanksjonsmuligheter i fem 

rettsakter9 på Statens vegvesen sitt område, samt en10 på Sjøfartsdirektoratets område. 

Markedstilsynsforordningen krever nå at det fastsettes bestemmelser om sanksjonering for disse.  

Problemstilling er ikke relevant for Mattilsynet, Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk eller 

Statens jernbanetilsyn, da ingen av de 19 rettsaktene ligger under deres forvaltningsområder.    

11.4.2 Departementets vurdering og forslag 

11.4.2.1 Sanksjonering av rettsakter på Statens vegvesens område 

Med unntak av forordning (EF) 1222/2009 som er hjemlet i forbrukermerkeloven, og den generelle 

hjemmelen i vegtrafikkloven § 31 om straff for overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

vegtrafikkloven, er det ikke andre sanksjonsmuligheter ved overtredelser av krav i rettsaktene i 

fotnote 10. Det foreslås en ny bestemmelse i vegtrafikkloven om markedstilsyn, som også skal 

omfatte tilsyn med etterlevelse av reglene i direktiv 70/157/EØF, direktiv 2005/64/EF, direktiv 

2006/40/EF og forordning (EU) nr. 540/2014. I likhet med andre bestemmelser om tilsyn som utføres 

av Statens vegvesen, foreslås bestemmelsen i vegtrafikkloven utformet som en 

fullmaktsbestemmelse, hvor det kan gis nærmere regler i forskrift. Forordning (EF) nr. 1222/2009 er 

gjennomført i forbrukermerkeloven, og de nødvendige endringene om sanksjonsmuligheter foreslås 

i den loven. 

Videre følger det av vegtrafikkloven § 31 at overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 

ett år. Rettsaktene som er omfattet av forordningen er i all hovedsak gjennomført i eller i medhold 

av vegtrafikkloven. Det følger av § 31 siste ledd og § 31 a at Kongen kan beslutte at en overtredelse 

skal sanksjoneres med overtredelsesgebyr fremfor straff. Det er altså hjemmel i vegtrafikkloven til å 

innføre overtredelsesgebyr. På nåværende tidspunkt anses det imidlertid ikke å være behov for å 

innføre overtredelsesgebyr. Dette begrunnes med at reaksjoner som tvangsmulkt, tilbaketrekking 

eller tilbakekallelse, samt begrensning i tilgjengeliggjøringen av et produkt vil medføre et betydelig 

økonomisk oppfyllelsespress som sikrer en tilstrekkelig effektiv håndheving av bestemmelsene i 

forskriften.  

11.4.2.2 Sanksjonering av direktiv 2014/90/EU – Sjøfartsdirektoratet 

Skipsutstyrsforskriften er i dag hjemlet i skipssikkerhetsloven. Pliktsubjektet i skipssikkerhetsloven er 

i de fleste tilfeller, med noen unntak, rederier og kan derfor ikke anvendes som hjemmel for 

sanksjoner mot markedsdeltaker. For å sikre en mer effektiv gjennomføring av markedstilsynet 

foreslår Nærings- og fiskeridepartementet at skipssikkerhetsloven endres slik at det fremgår klart at 

også markedsdeltakere er pliktsubjekter, og slik at det gis klar hjemmel for sanksjonering også 

overfor markedsdeltakere.  

 
9 - Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States 
relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.  
- Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-
approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability.  
- Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions 
from air conditioning systems in motor vehicles.  
- Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the 
labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters.  
- Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound 
level of motor vehicles and of replacement silencing systems. 
10 Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment. 
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Det er i skipssikkerhetsloven § 71b andre ledd bokstav c og bokstav e foreslått hjemmel til å fastsette 

nærmere regler i forskrift om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Nærings- og fiskeridepartementet 

antar at det vil kunne være hensiktsmessig at bestemmelser i skipsutstyrsforskriften kan 

sanksjoneres med både tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for å sikre en effektiv håndheving av 

bestemmelsene.  

For overtredelsesgebyr er det i § 71b tredje ledd foreslått bestemmelser som fastsetter kriterier for 

utmåling, som gir hjemmel til å fastsette nærmere regler om utmåling i forskrift, og som gir 

anvisning om nærmere betalingsprosedyre og tvangsfullbyrdelse. 

Ved fastsettelse av gebyrets størrelse skal det legges vekt på overtredelsens grovhet, omfang og 

virkninger. I likhet med tvangsmulkt, skal overtredelsesgebyret utmåles etter en konkret vurdering i 

det enkelte tilfelle. Et overordnet prinsipp er at overtredelsesgebyr bør settes så høyt at det ikke skal 

lønne seg økonomisk å overtre regelverket. Som ved utmåling av straff skal det ses hen til både 

allmenn- og individualpreventive hensyn. Dersom det er holdepunkter for å mene noe om den 

økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd ved overtredelsen, vil dette være 

relevant å se hen til når overtredelsesgebyret skal fastsettes. Det samme gjelder den 

næringsdrivendes økonomiske situasjon. Imidlertid kan dette i praksis være vanskelig å bringe på det 

rene. Lovteksten regner opp tre særlig relevante momenter i vurderingen. Oppregningen er ikke 

ment å være uttømmende. Med overtredelsens grovhet menes hvor alvorlig overtredelsen generelt 

sett er. Det kan også være relevant å legge vekt på graden av utvist skyld, hvis det er holdepunkter 

for å vurdere dette. Videre kan det være relevant å legge vekt på overtredelsens omfang. Dette 

omfatter både kvantitative aspekter og varighet i tid. I tillegg skal det legges vekt på overtredelsens 

virkninger. 

Videre gir bestemmelsen anvisning på betalingsprosedyre samt stadfester at endelig vedtak er 

tvangsgrunnlag for utlegg. Reglene om tvangsfullbyrdelse er de samme som for tvangsmulkt. 

Det foreslås videre at det inntas bestemmelser i skipsutstyrforskriften om tvangsmulkt hjemlet i 

denne bestemmelsen, slik at kravet om sanksjoner i markedstilsynsforordningen artikkel 14(4)(i) jf. 

artikkel 41 oppfylles. Sjøfartsdirektoratet vil videre vurdere behovet for å også innføre hjemmel til å 

ilegge overtredelsesgebyr i skipsutstyrsforskriften, og eventuelt sende slike forskriftsendringer på 

egen høring. 

 

11.5 Sanksjonering av bestemmelser i markedstilsynsforordningen 

11.5.1 Generelt 
De fleste bestemmelsene i markedstilsynsforordningen retter seg mot offentlige myndigheter og 

skal derfor ikke sanksjoneres. Artikkel 4, 5 og 7 er imidlertid relevante for sanksjonering da de stiller 

krav til markedsdeltakerne. Bestemmelsenes innhold er nærmere omtalt i punkt 6.2 og 6.12. 

11.5.2 Departementets vurdering og forslag 
Departementet foreslår at sanksjonshjemler for overtredelser av artikkel 4, 5 og 7 tas inn i EØS-

vareloven. Sanksjonshjemlene vil for artikkel 4 og 5 komme til anvendelse der overtredelsene av 

disse bestemmelsene skjer i tilknytning til de 18 rettsaktene som fremgår av artikkel 4(5). For 

artikkel 7 vil virkeområdet være alle rettsakter som er omfattet av virkeområdet til 

markedstilsynsforordningen, jf. vedlegg I.   

Artikkel 4 setter krav til at varer kun kan bringes i omsetning i det indre marked dersom det finnes 

en markedsdeltaker etablert i det indre marked som er ansvarlig for visse konkrete oppgaver oppgitt 
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i bestemmelsen. Artikkel 5 henger sammen med artikkel 4 og har spesifikk regulering av de tilfellene 

hvor det er en autorisert representant som er den ansvarlige markedsdeltakeren. Det anses i dette 

tilfellet å være behov for en sanksjon som skal legge press på at produsenten i et tredjeland 

etablerer en ansvarlig aktør i det indre marked. Departementet legger derfor til grunn at 

tvangsmulkt er et egnet virkemiddel i denne sammenheng. Samtidig er artikkel 4 en sentral 

bestemmelse i forordningen og som det er viktig at markedsdeltakerne respekterer. Departementet 

finner derfor at overtredelser av denne bestemmelsen, samt artikkel 5, også bør kunne sanksjoneres 

med overtredelsesgebyr.    

Artikkel 7 setter krav til at markedsdeltakere skal samarbeide med tilsynsmyndighetene. En 

sanksjonering bør derfor ha som ønsket resultat at myndighetene oppnår dette. Departementet 

anser artikkel 7 for å være en bestemmelse hvor tvangsmulkt vil være den mest effektive sanksjonen 

da denne har til formål å skape et fremtidig oppfyllelsespress. Det anses ikke å være behov for en 

hjemmel til å kunne ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av artikkel 7 i tillegg til tvangsmulkt.  

12 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forordningen innebærer økonomiske og administrative konsekvenser for tilsynsmyndighetene med 

hensyn til organisering og nye oppgaver.  

For at tilsynsmyndighetene skal kunne drive tilsyn med varer på en effektiv måte, uavhengig av om 

varer gjøres tilgjengelig via netthandel eller på tradisjonell måte, setter forordningen krav til at 

medlemsstatene skal sikre at tilsynsmyndighetene og det nasjonale samordningspunktet skal gis 

tilstrekkelige ressurser til å kunne utføre de oppgavene de er pålagt på en tilfredsstillende måte.   

Forordningen pålegger alle medlemslandene å etablere et nasjonalt samordningspunkt for tilsyn 

med varer og forordningen fastsetter minimumskravene til hvilke oppgaver samordningspunktet skal 

ha. Samordningspunktet er besluttet plassert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 

2022. 

Videre pålegger forordningen nasjonale tilsynsmyndigheter en ny plikt til å samarbeide med, og 

følge opp henvendelser fra, tilsynsmyndigheter i andre EØS-land. Dette har tidligere kun skjedd 

sporadisk og da kun uformelt. Nå vil de nasjonale tilsynsmyndighetene få forpliktelser knyttet til 

dette, noe som vil kunne kreve ressurser. Det konkrete omfanget er imidlertid vanskelig å fastslå da 

det vil være opp til den enkelte tilsynsmyndighet om de tar slik kontakt. De skal dessuten ha gjort 

alle mulige forsøk på å innhente den aktuelle informasjon på annen måte. Det er derfor ikke grunn til 

å tro at det vil komme store mengder av slike henvendelser. Siden dette er et system som skal bidra 

til å styrke tilsynet med varer i det indre marked, er det likevel ønskelig at dette er en mulighet 

tilsynsmyndighetene skal benytte seg av.    

Forordningen krever at ICSMS skal benyttes i større omfang og for flere rettsakter enn i dag. Det 

innebærer at tilsynsmyndighetene må bruke mer ressurser på denne basen enn hva tilfellet er nå.  

Bestemmelsene som setter krav til hvordan tilsynsmyndighetene skal utføre sin virksomhet og til hva 

de skal kreve av markedsdeltakere, og eventuelt hva tilsynsmyndigheten skal gjøre dersom 

markedsdeltakeren ikke følger opp, jf. artikkel 11 og 16, legger føringer for tilsynsmyndighetenes 

virksomhet. Det foreligger ikke en samlet oversikt over hvordan de 15 berørte norske 

tilsynsmyndighetene utøver sitt tilsyn pr i dag, men det er grunn til å tro at dette varierer. I hvilket 

omfang disse bestemmelsene i den nye forordningen vil kreve økt ressursbruk, vil derfor være 

avhengig av den enkelte tilsynsvirksomhets nåværende måte å gjøre dette på.  
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Samlet sett vurderes det at de økonomiske konsekvensene av forordningen for tilsynsmyndighetene 

vil være begrenset.  

Det vil ha en positiv effekt for den seriøse delen av næringslivet dersom forordningen i større grad 

sikrer like konkurransevilkår. Dersom virksomheter som kutter kostnader ved å unnlate å oppfylle 

varekrav blir hindret i å omsette varer, vil de virksomhetene som tar de kostnadene dette 

innebærer, få større mulighet til inntjening. Dersom tilgangen til nettbaserte grensesnitt begrenses, 

vil dette gi konsekvenser for virksomheter som selger varer via disse. Men dette er i en situasjon der 

det er snakk om varer som representerer alvorlig fare og alle andre virkemidler er prøvd for å hindre 

omsetning. Dette vil derfor være få og velbegrunnede situasjoner hvor hensynet til å hindre 

omsetning veier absolutt tyngst. 

Pålegg om fjerning mv. av nettinnhold, se punkt 9.7, kan medføre økte utgifter for 

tilsynsmyndigheten, næringsdrivende og domstolen. Departementet viser til vurderingene i punkt 

18.1, 18.2.1 og 18.2.2 i Prop.8 LS (2019-2020) som gjelder tilsvarende problemstilling. For øvrig 

bemerkes det at markedsføringsloven § 43 ennå ikke har vært benyttet av Forbrukertilsynet, etter å 

ha trådt i kraft i mai 2020. Departementet har heller ikke funnet praksis på utøvelse av denne 

kompetanse med hjemmel i de andre lovene som gjennomfører CPC-forordningen 

(tobakkskadeloven, alkoholloven, lotteriloven, luftfartsloven, sjøloven og jernbaneloven). 

Tolletatens rolle i arbeidet vil først og fremst medføre administrative konsekvenser knyttet til 

opplæring i et nytt system, samt at arbeidet overfor samarbeidende tilsynsmyndigheter vil 

måtte legges om. En tilkobling til det grensesnittet som EU forutsettes å etablere mellom 

tollsystemene og ICSMS i løpet av få år, vil kunne medføre betydelige kostnader. Det er 

imidlertid ikke noe i det nye regelverket som pålegger tollmyndigheten å bruke dette. Gitt den 

stadig tettere integreringen i EU mellom tilsynsmyndighetene og tolletatene, er det likevel 

spørsmål om det kan bli introdusert en slik plikt i EU på et senere stadium i 

regelverksutviklingen. Når det gjelder kontrollen med varer fra tredjeland, vil denne bli sterkt 

utvidet, da den også skal omfatte kontroll av varer til privatpersoner. Det er vanskeligere å 

gjennomføre risikovurderinger for slik kontroll, da informasjonen som foreligger er sterkt 

begrenset. Omfanget av kontrollen på dette området vil avhenge av 

markedstilsynsmyndighetenes prioriteringer. 

13 Andre forslag 

13.1 Ny forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. 
De detaljerte bestemmelsene om markedstilsyn på Statens vegvesens sektorområde foreslås 

gjennomført i ny forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. Forskriftsendringer som er direkte 

knyttet til gjennomføringen av forordningen, er omtalt over. Da reguleringen av Statens vegvesens 

markedstilsyn i stor grad flyttes til ny forskrift, foreslås det også nye regler som ikke er direkte 

knyttet til gjennomføringen.  

I forskriften § 1 foreslås en beskrivelse av det overordnede formålet med forskriften. Hensikten er å 

fremheve og skape bevissthet om hva som er de sentrale hensynene som skal ivaretas ved 

utformingen og anvendelsen av forskriften. Forslaget til formålsbestemmelse angir i kortform hva 

som ønskes oppnådd med de materielle reglene i forskriften, hvilken funksjon de skal ha og hvilke 

uønskede forhold reglene skal medvirke til å forhindre. 
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Forskriften har flere regler som gir anvisning på skjønnsmessige vurderinger - for eksempel valg av 

reaksjoner i tilfeller hvor det er avdekket manglende samsvar med regelverket. Ved anvendelsen av 

slike regler vil formålsbestemmelsen utgjøre en ramme for skjønnsutøvelsen, og utgjør på denne 

måten en viktig ramme for tilsynsarbeidet. 

Bestemmelsen er bygget opp på samme måte som formålsbestemmelsen i produktkontrolloven og 

nevner flere av de samme formålene. Bestemmelsen omtaler også de samme sentrale hensyn og 

formål som fremgår av formålsbestemmelsen i art. 1 i markedstilsynsforordningen. Videre presiseres 

det i bokstav d i bestemmelsen at forskriften ellers skal sikre et effektivt markedstilsyn på 

kjøretøyområdet i henhold til kravene i markedstilsynsforordningen. Bestemmelsen legger dermed 

opp til at forskriftens bestemmelser tolkes i samsvar med forordningens bestemmelser. 

I § 2 angis forskriftens saklige virkeområde. Forskriftens stedlige virkeområde er det samme som 

etter vegtrafikkloven § 1. 

Med ordlyden «den som produserer, innfører, omsetter eller på annen måte behandler produkter 

eller tjenester» forklares begrepet «markedsdeltaker» i forskriften. Begrepet har en annen ordlyd 

enn det som fremgår av forordningens definisjon. Ordlyden er den samme som i forslaget til vtrl. § 

19 d første ledd. Som nevnt under omtalen av § 19 d første ledd se punkt 14.15, omfattes 

forordningens definisjon av «markedsdeltaker» av ordlyden. 

I § 3 foreslås det en bestemmelse som slår fast at begrep og terminologi som er brukt i 

markedstilsynsforordningen skal forstås på samme måte i forskriften så langt det passer eller ikke 

annet fremgår av forskriften. Det siktes først og fremst her til definisjonene som fremgår av 

forordningens art. 3, men også innholdet i øvrige bestemmelser skal forstås likt så langt det passer 

eller ikke annet fremgår av forskriften.  

I § 4 første ledd foreslås Statens vegvesen som tilsynsmyndighet etter forskriften. Annet ledd gir 

tilsynsmyndigheten kompetanse i tråd med kravene i forordningens artikkel 14(4)(d), (f) og (j). 

I § 5 foreslås en angivelse av plikter for markedsdeltakere og gir tilsynsmyndigheten kompetanse i 

tråd med kravene i forordningens artikkel 14(4)(a), (b), (c) og (e). 

I § 6 gis tilsynsmyndigheten kompetanse til å innføre ulike tiltak som nevnt i forordningens artikkel 

14(4)(g), (h) og (i). Statens vegvesen gis myndighet til å gi pålegg om tiltak og retting, advarsel, 

tilbakekalling eller tilbaketrekking av produkt og tvangsmulkt i de tilfeller der produktet eller 

tjenesten utgjør et brudd på forskriftens bestemmelser. 

I § 7 foreslås en bestemmelse om pålegg om fjerning av digitalt nettinnhold mv. som gir 

tilsynsmyndigheten kompetanse i tråd med kravene i forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til 

arbeidsmiljøloven § 18-6 a i punkt 14.1 gjelder tilsvarende. 

I § 8 foreslås saksbehandlingsregler. Vegdirektoratet er klageinstans for vedtak som Statens 

vegvesen (tilsynsmyndigheten) har fattet. Bestemmelsen er kun av informativ karakter som 

presiserer klageretten og klageinstansen etter forvaltningsloven kapittel VI. Reglene om klage i 

forvaltningsloven kapittel VI kommer til anvendelse etter at det er truffet et vedtak, og innholdet i 

vedtaket er bestemmende for rettighetene eller pliktene til en person eller virksomhet.  
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14 Merknader til de enkelte bestemmelsene 

14.1 Arbeidsmiljøloven 
Til § 18-6 sjette ledd: 

I § 18-6 sjette ledd gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. 

Bestemmelsen gir Arbeidstilsynet myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt 

undersøke, herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Til § 18-6 a: 

I § 18-6 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k), i tråd med de tolkningen som fremgår i 

punkt 9.7.1, samt vurderingene i punkt 9.7.3.1 og 9.7.3.2.5. Myndigheten gjelder for alt av tilsyn som 

Arbeidstilsynet utfører vedørende krav i eller i medhold av loven. Bakgrunnen for oppbygningen av 

bestemmelsen er at det stilles strengere krav avhengig av hvilket innhold som begrenses, samt hvem 

pålegget rettes mot.  

Første ledd: Inngangsvilkåret for å begrense nettbasert innhold er at det foreligger et brudd på 

nærmere bestemte produktkrav, se punkt 9.7.1.4.1. Det tas sikte på å ramme nettsteder og innhold 

som i avgjørende grad bidrar til å gi tilgang på en vare som ikke er i samsvar med regelverket, se 

punkt 9.7.1.4.2 og 9.7.1.4.4. I praksis omfatter § 18-6 a et relativt vidt spektrum av nettinnhold, 

herunder bestillingsfunksjoner, annonser og reklame, samt produktomtale og bruksanvisninger. 

Overfor overtrederen oppstilles det strengt tatt intet krav om at regelverksbruddet medfører noen 

risiko, se punkt 9.7.3.1. Risikoelementet vil imidlertid inngå i forholdsmessighetsvurderingen etter 

fjerde ledd. Tilsynsmyndigheten kan selv gi pålegg overfor overtrederen. 

Andre ledd: Dersom pålegget rettes mot tredjepart, må det foreligge alvorlig risiko og pålegget kan 

kun gis av retten, se punkt 9.7.3.2.3. Vurderingsmomenter i relasjon til "alvorlig risiko" fremgår i 

punkt 9.7.1.4.1. Tredjeparter utgjør en vid gruppe, herunder leverandører av 

informasjonssamfunnstjenester og andre aktører som har anledning til å gjennomføre pålegget, se 

9.7.1.4.7. 

Tredje ledd: Pålegg om fjerning av innhold eller visning av advarsel, etter første og annet ledd, må 

forsøkes før det kan pålegges begrensing av tilgangen til et nettsted, se punkt 9.7.1.5. Det må 

foreligge alvorlig risiko og pålegget må gis av retten.  

Fjerde ledd: Bestemmelsen synliggjør det alminnelige forholdsmessighetsprinsippet i norsk rett og er 

en formaning om tilbakeholdenhet ved utøvelse av myndigheten. Forholdsmessighet er kun ett av 

mange hensyn som skal tas, jf. "blant annet". Behovet for pålegget må vurderes opp ytringsfriheten. 

Hva som veier tyngst må avgjøres ut fra det konkrete tilfellet, se punkt 9.7.2.1. Ved pålegg om 

begrensning av tilgang til et nettsted etter tredje ledd, vil ytringsvernet som regel veie tungt da det 

oppstår risiko for at også utilsiktet innhold rammes. 

Femte ledd: Domstolsprosessen tilsvarer den i markedsføringsloven §§ 43 a – 43 c.  

14.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 
Til § 35 tredje ledd: 

I § 35 tredje ledd gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. 

Bestemmelsen gir myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, herunder 

utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Til § 38:  
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Det foreslås en endring for å gjennomføre forordningen artikkel §14(4)(g) og (h), i tråd med punkt 

9.5.1. Det presiseres i § 38 at tilsynsmyndigheten har adgang til å fatte vedtak også i tilfeller der et 

produkt ikke tilfredsstiller krav gitt i medhold av lovens § 26, jf. punkt 9.5.2.3. For å presisere at § 38 

oppstiller alternative vilkår strykes formuleringen «for øvrig» fra gjeldende bestemmelse. 

Til § 38 a: 

I § 38 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k), i tråd med tolkningene i punkt 9.7.1. 

Myndigheten gjelder for alt av tilsyn som tilsynsmyndigheten utfører vedørende krav i eller i 

medhold av loven. 

Bakgrunnen for at bestemmelsen skiller seg noe fra arbeidsmiljøloven § 18-6 a, og de bestemmelser 

som følger denne modellen, er at departementet ikke ønsker å innskrenke kompetanse brann- og 

eksplosjonsvernloven allerede gir. 

Første ledd: Inngangsvilkåret for å begrense nettbasert innhold er at det foreligger et brudd på 

nærmere bestemte produktkrav, se punkt 9.7.1.4.1. Det tas sikte på å ramme nettsteder og innhold 

som i avgjørende grad bidrar til å gi tilgang på en vare som ikke er i samsvar med regelverket, se 

punkt 9.7.1.4.2 og 9.7.1.4.4. I praksis omfatter § 38 a et relativt vidt spektrum av nettinnhold, 

herunder bestillingsfunksjoner, annonser og reklame, samt produktomtale og bruksanvisninger. Det 

oppstilles strengt tatt intet krav om at regelverksbruddet medfører noen risiko, se punkt 9.7.3.4. 

Risikoelementet vil imidlertid inngå i forholdsmessighetsvurderingen etter tredje ledd. 

Tilsynsmyndigheten kan selv gi pålegg om å fjerne innhold eller legge til en advarsel, overfor den 

som overtrer krav fastsatt i berørte regelverk, samt overfor annen tredjepart. Tredjeparter utgjør en 

vid gruppe, herunder leverandører av informasjonssamfunnstjenester og andre aktører som har 

anledning til å gjennomføre pålegget, se 9.7.1.4.7. 

Andre ledd: Pålegg om fjerning av innhold eller visning av advarsel, etter første ledd, må forsøkes før 

det kan pålegges begrensing av tilgangen til et nettsted, se punkt 9.7.1.5. For å begrense tilgangen til 

et nettsted, må det foreligge alvorlig risiko, se vurderingsmomenter i punkt 9.7.3.2.3. Slikt pålegg 

kan kun gis av retten.  

Tredje ledd: Utøvelse av myndigheten bør benyttes med forsiktighet. Bestemmelsen synliggjør det 

alminnelige forholdsmessighetsprinsippet. Forholdsmessighet er kun ett av mange hensyn som skal 

tas, jf. "blant annet". Behovet for pålegg må vurderes opp ytringsfriheten. Hva som veier tyngst må 

avgjøres ut fra det konkrete tilfellet, se punkt 9.7.2.1. Ved pålegg om begrensning av tilgang til et 

nettsted etter andre ledd, vil ytringsvernet som regel veie tungt da det oppstår risiko for at også 

utilsiktet innhold rammes.  

Fjerde ledd: Domstolsprosessen tilsvarer den i markedsføringsloven.  

14.3 Ekomloven 
Til § 10-15: 

I § 10-15 gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. Bestemmelsen gir 

tilsynsmyndigheten anledning til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, herunder 

utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Til § 10-16: 

I § 10-16 gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende.  
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14.4 El-tilsynsloven 
Til § 5 a: 

I § 5 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til brann- og eksplosjonsvernloven 

§ 38 a i punkt 14.2 gjelder tilsvarende.  

Til § 11: 

Nytt fjerde ledd gjennomfører forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. 

Bestemmelsen gir tilsynsmyndigheten anledning til å anskaffe, også under skjult identitet, samt 

undersøke, herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Gjeldende tredje ledd nest siste og siste setning blir nytt femte ledd. 

14.5 EØS-vareloven  
Til § 2 

Bestemmelsen er endret for å reflektere endringene i forordning (EF) nr. 765/2008, herunder at 

reglene om markedstilsyn erstattes av forordning (EU) 2019/1020 – nye markedstilsynsforordning. 

Henvisninger til markedstilsyn er fjernet, og bestemmelsen omhandler nå kun akkreditering som er 

den gjenstående delen av forordning (EF) nr. 765/2008. 

Til § 4 

Forordning (EU) 2019/1020 inkorporeres i norsk rett ved en henvisning i første ledd.  

Forskriftshjemmelen i annet ledd gir departementet kompetanse til å vedta forskrifter for å 

gjennomføre utfyllende regelverk med hjemmel i artikkel 11(4), artikkel 21(9), artikkel 25(8) og (9), 

artikkel 34 (8), artikkel 35 (10) og (11) i markedstilsynsforordningen. De nevnte bestemmelsene gir 

Europakommisjonen hjemmel til å vedta utfyllende regelverk. Eventuelt nytt regelverk som hjemles i 

disse bestemmelsene vil kunne gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i annet ledd. 

Forskriftshjemmelen i tredje ledd gir departementet kompetanse til å vedta forskrifter for å endre 

vedlegg I i markedstilsynsforordningen. I vedlegg I fremgår rettsaktene som faller inn under 

markedstilsynsforordningens virkeområde. Dersom det gjøres endringer i vedlegg I for å innlemme 

nye rettsakter i forordningens virkeområde eller endre eksisterende rettsakter, kan endringene 

ivaretas ved å vedta eller endre forskrift med hjemmel i tredje ledd.  

Til § 5 

Forskriftshjemmelen gir, i tråd med punkt 10.2, Kongen kompetanse til å vedta forskrifter om 

tilbakekreving av kostnader knyttet til markedstilsyn. Det kan vedtas forskrifter om tilbakekreving av 

kostnader ved tilsyn i tilfeller der varer blir funnet ikke å være i samsvar med relevant regelverk. 

Etter denne bestemmelsen kan det ikke kreves kostnader for utgifter ved tilsyn dersom varene det 

føres tilsyn med er i samsvar med relevant regelverk.  

Til § 6 

Bestemmelsen gjennomfører forordningen artikkel 41, der det blant annet fremgår at 

bestemmelsene i forordningen skal kunne sanksjoneres.  

Første ledd gir tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter i 

artikkel 4(5) i forordningen, kompetanse til å ilegge tvangsmulkt til markedsdeltakere som overtrer 

krav i markedstilsynsforordningen artikkel 4 og 5. Artikkel 4 fastsetter at en vare underlagt krav som 
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fremgår av 18 spesifikt oppgitte rettsakter, kun kan bringes i omsetning i det indre marked dersom 

det finnes en markedsdeltaker etablert i det indre marked som er ansvarlig for visse konkrete 

oppgaver oppgitt i bestemmelsen. Det utdypes i artikkel 5 hvilke krav som følger av det å benytte en 

autorisert representant. De 18 rettsaktene som utgjør virkeområdet for artikkel 4, er valgt ut på 

grunnlag av involvert risiko, samt forholdsmessighet. Tvangsmulktens formål er å sørge for at 

forbuds- og påbudsvedtak etterleves. 

Annet ledd gir tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter 

inntatt i vedlegg I i forordningen, kompetanse til å ilegge tvangsmulkt til markedsdeltakere som 

overtrer artikkel 7 i forordningen. Artikkel 7 setter krav til at markedsdeltakere skal samarbeide med 

tilsynsmyndighetene. 

Tredje ledd fastsetter at tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner tilsier det. Videre fremgår 

det at mulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Tvangsmulktens 

størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Som det fremgår i lovteksten 

skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg for den næringsdrivende å overtre vedtaket. 

Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. 

Fjerde ledd fastsetter at endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Denne bestemmelsen er et såkalt særlig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 tredje 

ledd og § 7-2 bokstav e. Dette betyr at tilsynsmyndighetene kan gå direkte til tvangsinndriving av 

tvangsmulkten når det handles i strid med vedtak. Det er ikke nødvendig å få fastslått 

oppfyllelsesplikten ved dom. 

Femte ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler om ileggelse av tvangsmulkt i 

forskrift.  

Til § 7 

Bestemmelsen gjennomfører forordningen artikkel 41, der det blant annet fremgår at 

bestemmelsene i forordningen skal kunne sanksjoneres.  

Første ledd gir tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter i 

artikkel 4(5) i forordningen, kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr til markedsdeltakere som 

overtrer krav i markedstilsynsforordningen artikkel 4 og 5. Artikkel 4 fastsetter at en vare underlagt 

krav som fremgår av 18 spesifikt oppgitte rettsakter, kun kan bringes i omsetning i det indre marked 

dersom det finnes en markedsdeltaker etablert i det indre marked som er ansvarlig for visse 

konkrete oppgaver oppgitt i bestemmelsen. Det utdypes i artikkel 5 hvilke krav som følger av det å 

benytte en autorisert representant. De 18 rettsaktene som utgjør virkeområdet for artikkel 4, er 

valgt ut på grunnlag av involvert risiko, samt forholdsmessighet. For ileggelse av overtredelsesgebyr 

stilles det krav til at overtredelsen er av kvalifisert art, i form av at den enten anses som vesentlig 

eller at den har skjedd gjentatte ganger. Skyldkravet er forsett eller uaktsomhet.  

Annet ledd gir anvisning på utmåling av gebyret, og fastsetter at det skal legges vekt på 

overtredelsens grovhet, omfang og virkninger. I likhet med tvangsmulkt, skal overtredelsesgebyret 

utmåles etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Et overordnet prinsipp er at 

overtredelsesgebyr bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å overtre regelverket. 

Som ved utmåling av straff skal det ses hen til både allmenn- og individualpreventive hensyn. 

Dersom det er holdepunkter for å mene noe om den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende 

har oppnådd ved overtredelsen, vil dette være relevant å se hen til når overtredelsesgebyret skal 
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fastsettes. Det samme gjelder den næringsdrivendes økonomiske situasjon. Imidlertid kan dette i 

praksis være vanskelig å bringe på det rene.  

Lovteksten regner opp tre særlig relevante momenter i vurderingen. Oppregningen er ikke ment å 

være uttømmende. Med overtredelsens grovhet menes hvor alvorlig overtredelsen generelt sett er. 

Det kan også være relevant å legge vekt på graden av utvist skyld, hvis det er holdepunkter for å 

vurdere dette. 

Videre kan det være relevant å legge vekt på overtredelsens omfang. Dette omfatter både 

kvantitative aspekter og varighet i tid. I tillegg skal det legges vekt på overtredelsens virkninger. 

Tredje ledd gir anvisning på betalingsprosedyre samt stadfester at endelig vedtak er tvangsgrunnlag 

for utlegg. Reglene om tvangsfullbyrdelse er de samme som for tvangsmulkt. 

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler om utmåling av 

overtredelsesgebyr i forskrift. Herunder kan det fastsettes rammer for overtredelsesgebyrets 

størrelse. 

14.6 Forbrukermerkeloven 
Til § 6:  

I første ledd er det kun gjort språklige forenklinger.  

Annet ledd er nytt og fastsetter Forbrukertilsynets undersøkelses- og håndhevingsmyndighet ved 

tilsyn med bestemmelsene i eller i medhold av lov som Forbrukertilsynet håndhever. Tilsynet 

foreslås utøvet i samsvar med håndhevingsreglene i markedsføringsloven. Henvisningen til 

markedsføringsloven § 41 gir bestemmelsen om tvangsmulkt i markedsføringsloven anvendelse ved 

brudd på bestemmelsene i eller i medhold av forbrukermerkeloven som Forbrukertilsynet 

håndhever. Markedsføringsloven §§ 32 til 40, § 42 første ledd annet punktum og § 43 gir regler om 

kompetanse, organisering og oppgaver. Det gis blant annet hjemmel til å kreve opplysninger, 

gjennomføre stedlige kontroller, ta beslag, gjennomføre testkjøp, fatte forbuds- og påbudsvedtak og 

fjerne digitalt nettinnhold. Med henvisning til § 43 om pålegg om å fjerne digitalt nettinnhold, 

omfattes også prosessreglene fastsatt i §§ 43 a til 43 c. Henvisningen til § 42 første ledd annet 

punktum gir kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr dersom den næringsdrivende eller dens 

representanter og ansatte motsetter seg stedlig kontroll. Ved fastsettelse av overtredelsesgebyret 

gjelder mfl. § 42 annet og tredje ledd tilsvarende. 

Tredje ledd videreføres uten endringer.  

Fjerde ledd viderefører gjeldende femte ledd.  

Til § 6 a:  

Bestemmelsen er ny og regulerer tilsynsmyndighetenes kompetanse til å kreve opplysninger og 

gjennomføre stedlige kontroller. 

Første ledd viderefører gjeldende § 6 annet ledd og tilsvarer artikkel 14(4)(e). Det er presisert at 

myndigheten til å gjennomføre stedlige kontroller og kreve opplysninger er tillagt Norges vassdrags- 

og energidirektorat og Statens vegvesen. For Forbrukertilsynet følger tilsvarende kompetanse av 

markedsføringsloven, se ny § 6 annet ledd. Det er tydeliggjort i første punktum at Norges vassdrags- 

og energidirektorat og Statens vegvesen skal ha tilgang til alle lokaler, arealer og transportmidler 

som benyttes i næringsvirksomheten. Tilsynsmyndighetene kan ikke undersøke eiendommer og 
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transportmidler som kun brukes privat av den næringsdrivende, for eksempel privat bolig. Hva som 

brukes i "næringsvirksomheten" må vurderes konkret. 

Andre ledd gjennomfører forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. Bestemmelsen gir 

myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, herunder utføre omvendt 

utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Tredje ledd viderefører gjeldende § 6 fjerde ledd uten endringer.  

Til § 7:  

Første ledd gjennomfører artikkel 14(4)(h). Det er tilføyet et nytt annet punktum som fastsetter at 

Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen kan forby eller begrense 

tilgjengeliggjøringen av et produkt, eller vedta at produktet skal trekkes tilbake fra markedet eller 

tilbakekalles. Bruk av myndigheten forutsetter at det tidligere er gitt et pålegg om retting innen en 

gitt frist, jf. første punktum, og at forholdet ikke er rettet innen fristen.  

Forbud mot, eller begrensning av tilgjengeliggjøring, kan rette seg mot alle ledd i 

distribusjonskjeden. Slike vedtak kan forby enhver form for markedsføring og tilbud av et bestemt 

produkt. 

Vedtak om tilbaketrekking fra markedet innebærer at produktet ikke lengre skal gjøres tilgjengelig i 

markedet, og at senere salgsledd skal informeres om at produktet er trukket tilbake og at kjøpet kan 

heves. 

Vedtak om tilbakekall går lengre enn vedtak om tilbaketrekking, ved at også sluttbrukere skal gjøres 

kjent med at det aktuelle produktet kan returneres. 

Forbud mot tilgjengeliggjøring og vedtak om tilbaketrekking og tilbakekall kan treffes som 

enkeltvedtak eller forskriftsvedtak. 

Bestemmelsens tittel foreslås endret, slik at den bedre gjenspeiler innholdet.  

Til § 8:  

Bestemmelsen har fått overskrift.  

Til § 11: 

Bestemmelsen gjennomfører forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-

6 a i punkt 14.1 gjelder tilsvarende.  

14.7 Kosmetikklova 
Til § 16: 

Det foreslås å tydeliggjøre hjemmel for Mattilsynet til å anskaffe vareprøver under skjult identitet, se 

punkt 9.6.2.7 og 9.6.3.7. Bestemmelsen gjennomfører forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med 

punkt 9.6.1. Bestemmelsen gir Mattilsynet myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt 

undersøke, herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet.  

Til § 16 b:  

I § 16 b gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende, bortsett fra at virkeområde til § 16 b begrenses til å gjelde kun for 
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kosmetiske produkter omfattet av EØS-regelverk om markedstilsyn og produktsamsvar, som etter 

dagens regelverk er kosmetikkforordningen. 

14.8 Lov om medisinsk utstyr 
Til § 11: 

Nytt § 11 sjette ledd gjennomfører forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. 

Bestemmelsen gir tilsynsmyndigheten anledning til å anskaffe, også under skjult identitet, samt 

undersøke, herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet. 

Til § 11 a: 

I § 11 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende.  

14.9 Lov om målenheter, måling og normaltid  
Til § 25 a:  

I § 25 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. Bestemmelsen gir 

Justervesenet myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, herunder utføre 

omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet. 

Til § 25 b:  

I § 25 b gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende.  

14.10 Matloven 
Til § 23 

I tråd med punkt 9.6.2.7 og 9.6.3.7 foreslås en tydeliggjøring av hjemmel til å anskaffe og undersøke 

vareprøver, også under skjult identitet, etter forordningens artikkel 14(4)(j).  

Til § 23 a: 

I § 23 a gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende, bortsett fra at virkeområdet til § 23 a begrenses spesifikt til å gjelde 

kun for innsatsvarer omfattet av EØS-regelverk om markedstilsyn. 

14.11 Plan- og bygningsloven 
Til plan- og bygningsloven § 29-7d: 

Ny bestemmelse forslås for å gjennomføre forordningens artikkel 14(4). Bestemmelsen hjemler 

departementets kompetanse til å gi nærmere regler i forskrift. Bokstav d gjelder forordningens 

artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i punkt 14.1 gjelder så langt de passer. 

14.12 Produktkontrolloven 
Til § 4 c: 

Ny § 4 c gjennomfører forordningen artikkel 14(4)(k). I første ledd tydeliggjøres/presiseres gjeldende 

hjemmel overfor markedsdeltakerne. Bestemmelsen er ikke ment å innebære begrensninger i 

tilsynsmyndighetens adgang til å treffe vedtak etter produktkontrollovens øvrige bestemmelser.  

Merknadene til brann- og eksplosjonsvernloven § 38 a i punkt 14.2 gjelder ellers tilsvarende.  
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Til § 8:  

I annet ledd foreslås en endring for å gjennomføre forordningen artikkel §14(4)(d) og (e). Det 

presiseres at tilsynsmyndigheten skal ha adgang til øvrige lokaler mv. som benyttes i 

næringsvirksomheten.  

Nytt fjerde ledd foreslås for å gjennomføre forordningen artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. 

Bestemmelsen gir tilsynsmyndigheten anledning til å anskaffe, også under skjult identitet, samt 

undersøke, herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet. 

14.13 Skipssikkerhetsloven 
Til § 2: 

Det foreslås å endre lovens saklige virkeområde slik at det fremgår klart at skipssikkerhetsloven også 

gjelder for skipsutstyr som gjøres tilgangelig på markedet for plassering om bord på EØS-skip. 

Skipsutstyr som skal plasseres eller er plassert om bord anses å allerede være omfattet av lovens 

saklige virkeområde. Dersom utstyret er påført rattmerket, vil det være en presumsjon for at 

produktet er gjort tilgjengelig i markedet for plassering om bord i EØS-skip.  

Til § 71b: 

Det foreslås en ny fullmaktsbestemmelse om markedstilsyn i skipssikkerhetsloven for å gjennomføre 

markedstilsynsforordningen for skipsutstyr (direktiv 2014/90). Dette sikrer en klar hjemmel for tilsyn 

og sanksjonering også overfor markedsdeltakere på dette produktområdet.  

I første ledd slås det fast at det skal føres tilsyn med at den som produserer, innfører, omsetter eller 

på annen måte behandler skipsutstyr sørger for eller medvirker til at kravene til skipsutstyr 

oppfylles, og at Kongen fastsetter hvem som er markedstilsynsmyndighet.  

Det fremgår av ordlyden hvem som er tilsyns- og pliktsubjekter etter bestemmelsen. Forordningens 

definisjon av «markedsdeltaker», jf. artikkel 3(13), jf. (8) til (12), omfattes av bestemmelsen. 

Gjennomgående vil det være produsent, importør, samt øvrige markedsdeltakere som er underlagt 

forpliktelser i forbindelse med at produkter framstilles og gjøres tilgjengelig på markedet, som det vil 

bli ført markedstilsyn med og som det vil være aktuelt å treffe tiltak ovenfor ved brudd på regelverk.  

De detaljerte kravene til skipsutstyr fremgår av skipsutstyrsforskriften som gjennomfører direktiv 

2014/90 i norsk rett. Dette direktivet omfattes av både vedlegg I og vedlegg II i 

markedstilsynsforordningen. Bestemmelsen dekker dermed virkeområdet til 

markedstilsynsforordningen, jf. forordningens art. 2, jf. vedlegg I. 

Annet ledd åpner for at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om markedstilsyn som nevnt 

i første ledd. Det gis altså hjemmel for at de detaljerte reglene som gjennomfører kravene i 

markedstilsynsforordningen (artikkel 14(4) m.fl.), kan gis i forskrift. 

Det følger av utkast til bokstav a) at departementet kan gi nærmere regler om tilsynet, herunder 

krav til markedstilsynsmyndigheten og tilsynspersonell, regler om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av 

vareprøver, også under skjult identitet, og om adgang til lokaler, arealer eller transportmidler. 

Bestemmelsen dekker bl.a. forordningens artikkel 14(4)(d), (e) og (j).  

Etter bokstav b) kan det gis nærmere regler om plikt til å bistå markedstilsynsmyndigheten, 

herunder fremlegge relevant informasjon. Bestemmelsen dekker forordningens artikkel 14(4)(a), (b) 

og (c).  
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Etter bokstav c) kan det gis regler om pålegg om tiltak og retting, advarsel, tilbakekalling eller 

tilbaketrekking av produkt og tvangsmulkt. Bestemmelsen dekker forordningens artikkel 14(g), (h) og 

(i).  

Etter bokstav d) kan det gis regler om markedstilsynsmyndighetens adgang til å begrense 

nettinnhold etter forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i punkt 

14.1 gjelder så langt de passer.  

Etter bokstav e) kan det gis regler i forskrift om markedstilsynsmyndighetens adgang til å ilegge 

overtredelsesgebyr til den som uaktsomt eller forsettlig overtrer krav til skipsutstyr. Bestemmelsen 

vil kunne være et virkemiddel i oppfyllelse av forordningens artikkel 14(i) jf. artikkel 41, om 

sanksjoner. 

Etter tredje ledd skal det legges vekt på overtredelsens grovhet, omfang og virkninger ved 

fastsettelse av størrelsen på overtredelsesgebyr, og det kan gis nærmere regler om utmålingen i 

forskrift. Videre gir bestemmelsen anvisning på betalingsprosedyre samt stadfester at endelig vedtak 

er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

14.14 Taubaneloven 
Til § 2 

Det foreslås en presisering av lovens virkeområde slik at det fremkommer at loven også omfatter 

tilgjengeliggjøring av delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg. 

Til § 13 

Det foreslås en endring for å gjennomføre forordningen artikkel 14(4)(d) og (e). Det presiseres i 

bestemmelsen at tilsynsmyndigheten skal ha tilgang til lokaler, eiendommer eller transportmidler 

som en markedsdeltaker benytter i sin virksomhet eller yrke.  

Til § 14 

Det foreslås en endring for å gjennomføre forordningen artikkel 14(4)(a)-(c). Det presiseres i 

bestemmelsen at enhver, etter pålegg fra tilsynsmyndigheten, skal legge frem opplysninger som 

tilsynsmyndigheten mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver.  

Til § 21 

Bestemmelsen er ny i loven, og deler av bestemmelsen er hentet fra forskrift om taubaner, jf. punkt 

9.5.2.13 andre avsnitt.  

Første ledd gjennomfører artikkel 14(4)(g) og (h). 

Andre ledd gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. Bestemmelsen gir 

Statens jernbanetilsyn myndighet til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, 

herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet. 

Tredje ledd tilsvarer forordningens artikkel 15.  

Til § 22: 
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I § 22 gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i 

punkt 14.1 gjelder tilsvarende, bortsett fra at myndigheten ikke gis utover forordningens 

virkeområde.  

14.15 Tobakkskadeloven 
Til § 35: 

I syvende ledd gjennomføres forordningens artikkel 14(4)(j), i tråd med punkt 9.6.1. Bestemmelsen 

gir tilsynsmyndigheten anledning til å anskaffe, også under skjult identitet, samt undersøke, 

herunder utføre omvendt utvikling, varer fra det åpne markedet. Videre fremgår det av 

bestemmelsen at tilsynsmyndigheten skal kunne kreve tilbake kjøpesummen eller kreve 

betalingskrav ettergitt, tilsvarende artikkel 15.  

Til § 36 d: 

§ 36 d dekker forordningens artikkel 14(4)(k), se punkt 9.7.2.6. Endringene som foreslås har 

bakgrunn i at tilsyn med tobakksdirektiv 2014/40/EU om elektroniske sigaretter, og som 

gjennomføres i tobakkskadeloven kapittel 7A, er lagt til Statens legemiddelverk, jf. 

tobakksskadeloven § 35 annet ledd, jf. §§ 34 a og 34 b. § 36 d må derfor utvides til å gjelde Statens 

legemiddelverk, i tillegg til Helsedirektoratet som allerede er omfattet av bestemmelsen. 

14.16 Vegtrafikkloven 
Til § 19 d: 

Det foreslås en ny bestemmelse om markedstilsyn i vegtrafikkloven for å gjennomføre 

markedstilsynsforordningen.  

I første ledd slås det fast at Statens vegvesen fører tilsyn med at den som produserer, innfører, 

omsetter eller på annen måte behandler produkt eller tjenester som omfattes av bestemmelsene 

om kjøretøyer m.m. i dette kapittelet, oppfyller de krav som stilles til produktet eller tjenesten. 

Det fremgår av ordlyden hvem som er tilsynssubjekter etter bestemmelsen. Vegtrafikkloven § 19 d 

omfatter produkter og tjenester som omfattes av vegtrafikklovens kapittel III (om kjøretøyer m.m.). 

Forordningens definisjon av «markedsdeltaker», jf. artikkel 3(13), jf. (8) til (12), omfattes av 

bestemmelsen. Gjennomgående vil det være produsent, importør, samt øvrige markedsdeltakere 

som er underlagt forpliktelser i forbindelse med at produkter framstilles og gjøres tilgjengelig på 

markedet, som det vil bli ført markedstilsyn med og som det vil være aktuelt å treffe tiltak ovenfor 

ved brudd på regelverk.  

De detaljerte kravene til kjøretøy, samt kravene til produkter og tjenester til kjøretøy, fremgår av 

forskrifter gitt i medhold av bestemmelsene i vegtrafikkloven kapittel III. Vegtrafikkloven §§ 13, 14, 

15 og 16 hjemler forskrift om godkjenning av tekniske krav og godkjenning av kjøretøy 

(kjøretøyforskriften), forskrift om bil og tilhenger til bil (bilforskriften), forskrift om godkjenning av 

moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften) og forskrift om godkjenning av traktor og tilhenger 

til traktor (traktorforskriften). Rettsaktene som følger av vedlegg I i markedstilsynsforordningen som 

Statens vegvesen har ansvaret for, er inkorporert i disse fire forskriftene (foruten forordning (EF) nr. 

1222/2009 som er tatt inn i norsk rett gjennom dekkmerkeforskriften). 

Bestemmelsen dekker dermed virkeområdet til markedstilsynsforordningen, jf. forordningens art. 2, 

jf. vedlegg I, men er noe videre, ettersom den omfatter alle produkter og tjenester som omfattes av 

kapittel III i vegtrafikkloven, se punkt 9.1.2. Forordningen dekker kjøretøykategorier som bil, traktor 
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og motorsykkel mfl. Flere kjøretøykategorier som i dag reguleres av kjøretøyforskriften er imidlertid 

ikke omfattet av forordningens virkeområde. Det finnes nasjonale bestemmelser i 

kjøretøyforskriften for motorredskap og sykkel (herunder små elektriske kjøretøy som regnes som 

sykkel), som ikke omfattes av forordningen. Det kan på sikt være behov for å kunne føre 

markedstilsyn med disse etter denne bestemmelsen. 

Annet ledd åpner for at Samferdselsdepartementet i forskrift kan gi nærmere regler om tilsyn som 

nevnt i første ledd. Det gis altså hjemmel for at de detaljerte reglene som gjennomfører kravene i 

markedstilsynsforordningen (artikkel 14(4) m.fl.), kan gis i forskrift. 

Det følger av utkast til bokstav a) at departementet kan gi nærmere regler om tilsynet, herunder 

krav til tilsynsmyndigheten og tilsynspersonell, regler om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av vareprøver, 

også under skjult identitet, og om adgang til lokaler, arealer eller transportmidler. Bestemmelsen 

dekker bl.a. forordningens artikkel 14(4)(d), (e) og (j).  

Etter bokstav b) kan det gis nærmere regler om plikt til å bistå tilsynsmyndigheten, herunder 

fremlegge relevant informasjon. Bestemmelsen dekker forordningens artikkel 14(4)(a), (b) og (c).  

Etter bokstav c) kan det gis regler om pålegg om tiltak og retting, advarsel, tilbakekalling eller 

tilbaketrekking av produkt og tvangsmulkt. Bestemmelsen dekker forordningens artikkel 14(g), (h) og 

(i). 

Etter bokstav d) kan det gis regler om tilsynsmyndighetens adgang til å begrense nettinnhold etter 

forordningens artikkel 14(4)(k). Merknadene til arbeidsmiljøloven § 18-6 a i punkt 14.1 gjelder så 

langt de passer.  

Til slutt åpner bestemmelsens bokstav e) for å kunne gebyrfinansiere kostnader knyttet til tilsyn. 

Hjemmel for å kreve gebyr for gjennomførte tilsyn vil harmonere med Statens vegvesens øvrige 

tilsynshjemler i vegtrafikkloven, eksempelvis §§ 19 a og 19 b. Videre gir hjemmelen mulighet til at 

det i forskrift kan gis nærmere regler i tråd med markedstilsynsforordningen artikkel 15. Statens 

vegvesen planlegger en samlet gjennomgang av spørsmålet om og hensiktsmessigheten av å ha 

ordninger med gebyr for utøvelse av offentlig myndighet i form av tilsyn.  

15 Forslag til lovendringer 

15.1 Arbeidsmiljøloven 
I lov 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres 

følgende endringer: 

Arbeidsmiljølovens § 18-6 sjette ledd skal lyde: 

(6)  Arbeidstilsynet kan selv erverve produktprøve i markedet, eventuelt under skjult identitet, for 

å kontrollere at prøven tilfredsstiller lovens krav og for å innhente dokumentasjon.  

Gjeldende sjette, sjuende og åttende ledd blir nytt syvende, åttende og niende ledd. 

Arbeidsmiljølovens § 18-6 a skal lyde:  

§ 18-6 a. Fjerning av nettinnhold mv. 

(1) Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan 

Arbeidstilsynet pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der 

innsette en tydelig advarsel.  
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(2) Retten kan etter begjæring fra Arbeidstilsynet, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

(3) Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes, og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

(4) Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

(5) Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c 

om forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje 

ledd. 

15.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 
I lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) foreslås følgende endringer: 

§ 35 nytt tredje ledd skal lyde: 

Tilsynsmyndigheten kan anskaffe produkt under skjult identitet for å avdekke brudd på 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.  

 
Gjeldende § 35 tredje ledd blir ny § 35 fjerde ledd.  

§ 38 skal lyde: 

Dersom et produkt kan medføre en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen 

ulykke eller ikke tilfredsstiller kravene gitt i eller i medhold av § 26, kan tilsynsmyndigheten fatte 

vedtak om å tilbakekalle produktet fra brukere eller distributører. Den kan også stanse innførsel, 

produksjon, salg og markedsføring. Tilsynsmyndigheten kan selv iverksette slike tiltak og kreve 

kostnadene dekket av den som har fått pålegg om slike tiltak. 

Ny § 38 a skal lyde: 

§ 38 a. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan 

tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen eller tredjepart å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel. 

Dersom pålegg etter første ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn med utgjør en 

alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart pålegg om å 

begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre ledd. 

15.3 Ekomloven 
I lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) foreslås følgende endringer: 

Ny § 10-15 skal lyde: 
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§ 10-15. Anskaffelse av utstyr under skjult identitet  

Myndigheten kan anskaffe utstyr og undersøke dette for å avdekke brudd på krav fastsatt i 

forskrifter gitt i medhold av § 8-1. Dette kan om nødvendig gjøres med skjult identitet.  

Ny § 10-16 skal lyde: 

§ 10-16. Fjerning av nettinnhold mv.  

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i denne lov, kan myndigheten pålegge 

overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra myndigheten, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra myndigheten gi en tredjepart pålegg om 

å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

15.4 El-tilsynsloven 
I lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) foreslås 

følgende endringer: 

Ny § 5 a skal lyde:  

§ 5 a. Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan 

tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen eller en tredjepart å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt, eller å der innsette inn en tydelig advarsel.  

Dersom pålegg etter første ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn med utgjør en 

alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart pålegg om å 

begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak.  

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre ledd. 

«§ 11 nytt fjerde ledd skal lyde:  

Tilsynsmyndigheten kan anskaffe produkt under skjult identitet for å avdekke brudd på 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.  

 

Gjeldende § 11 tredje ledd nest siste og siste setning blir nytt femte ledd.» 

15.5 EØS-vareloven 
I lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS foreslås følgende endringer: 
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§ 2 skal lyde: 

§ 2. Akkreditering  

EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 3b (forordning (EF) nr. 765/2008) om fastsettelse av krav til 

akkreditering, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og 

avtalen for øvrig. 

Ny § 4 skal lyde: 

§ 4. Markedstilsyn 

EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. xx (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 

2019/1020 om markedstilsyn og varers samsvar med regelverk og endring av direktiv 2004/42/EF og 

forordninger (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (forordning om markedstilsyn)) gjelder som lov 

med de tilpasninger som følger av vedlegget selv, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

Departementet kan gi forskrifter som gjennomfører utfyllende regelverk som vedtas med 

hjemmel i forordning om markedstilsyn artikkel 11(4), artikkel 21(9), artikkel 25(8) og (9), artikkel 34 

(8) og artikkel 35 (10) og (11) i forordning om markedstilsyn (og som innlemmes i EØS-avtalen). 

Departementet kan gi forskrifter som gjennomfører endringer i forordning om markedstilsyn 

vedlegg I.  

Ny § 5 skal lyde: 

§ 5. Tilbakekreving av kostnader knyttet til tilsyn 

Kongen kan i forskrift gi tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører 

rettsakter inntatt i vedlegg I i forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn, adgang til å kreve 

tilbake fra markedsdeltakere alle relevante utgifter som tilsynsmyndighetene har hatt i tilknytning til 

tilsyn med varer som ikke oppfyller relevant regelverk. 

Ny § 6 skal lyde: 

§ 6. Vedtak om tvangsmulkt 

Tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter i artikkel 4(5) 

i forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn, kan ved overtredelse av krav i artikkel 4 og 5 i samme 

forordning ilegge tvangsmulkt som markedsdeltakeren som er ansvarlig for overtredelsen skal 

betale.   

Tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter inntatt i 

vedlegg I i forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn, kan ved overtredelse av krav i artikkel 7 i 

samme forordning ilegge tvangsmulkt som markedsdeltakeren som er ansvarlig for overtredelsen 

skal betale.   

Ileggelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner tilsier det. Tvangsmulkten kan 

fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Ved ileggelsen av tvangsmulkten skal 

det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket. 

Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. I særlige tilfeller 

kan påløpt mulkt reduseres eller frafalles. 

Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere regler om ileggelse av tvangsmulkt. 
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Ny § 7 skal lyde: 

§ 7. Vedtak om overtredelsesgebyr 

Tilsynsmyndigheter som håndhever bestemmelser som gjennomfører rettsakter i artikkel 4(5) 

i forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn, kan ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av 

artikkel 4 og 5 i samme forordning, og hvor overtredelsen anses som vesentlig eller har skjedd 

gjentatte ganger, ilegge overtredelsesgebyr som markedsdeltakeren som er ansvarlig for 

overtredelsen skal betale. 

Ved fastsettelse av gebyrets størrelse skal det legges vekt på overtredelsens grovhet, omfang 

og virkninger. 

Overtredelsesgebyret forfaller til betaling fire uker etter at vedtaket er fattet. Endelig vedtak 

om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om utmåling av overtredelsesgebyr. 

15.6 Forbrukermerkeloven 
Forslag til lov om endringer i Lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. 

(forbrukermerkeloven) 

§ 6 skal lyde:  

§ 6. Tilsyn 

 Kongen bestemmer hvem som skal føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold 

av denne lov, blir overholdt. 

 For bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov som Forbrukertilsynet fører tilsyn 

med, utøves tilsynet i samsvar med reglene i markedsføringsloven §§ 32 til 41, § 42 første ledd 

annet punktum og § 43.   

 Tilsyn med frivillig miljømerking av varer og tjenester er regulert i EØS-avtalen vedlegg 

XX nr. 2 a (forordning (EF) nr. 66/2010) om EU-miljømerket artikkel 10, jf. § 9. 

 Vedkommende departement kan fastsette instruks for tilsynsvirksomheten og for den 

praktiske gjennomføring. 

Ny § 6a skal lyde: 

§ 6 a. Opplysningsplikt og stedlig kontroll mv. 

 Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen skal ha adgang til ethvert sted 

hvor det produseres, lagres, transporteres eller omsettes varer som er merkepliktig etter forskrifter 

gitt i medhold av § 3 og § 3 a, samt øvrige lokaler, arealer og transportmidler som benyttes i 

næringsvirksomheten. Tilsynsmyndigheten har rett til å utta prøver til undersøkelse og kan kreve de 

opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av tilsynet. 

 Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen kan anskaffe varer, om 

nødvendig med skjult identitet, for å avdekke overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov, og for å innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. 

 Kongen kan gi forskrifter om at prøver til undersøkelse skal stilles til rådighet og hvis 

nødvendig avstås vederlagsfritt til tilsynsmyndigheten. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om at 
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leverandør, forhandler eller importør kan pålegges å betale utgiftene til undersøkelse dersom 

produkter viser seg å være feilmerket. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Pålegg, forbud og tvangsmulkt 

 Finner Norges vassdrags- og energidirektorat eller Statens vegvesen at bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne lov er overtrådt, kan det pålegges retting av forholdet innen en 

gitt frist. Hvis forholdet ikke rettes innen fristen, kan disse myndighetene forby eller begrense 

tilgjengeliggjøringen av produktet, eller vedta at produktet skal trekkes tilbake fra markedet 

eller tilbakekalles.  

 For å sikre at påbud om retting overholdes, kan Norges vassdrags- og energidirektorat og 

Statens vegvesen fastsette en tvangsmulkt som den vedtaket retter seg mot skal betale dersom 

retting ikke skjer innen fristen. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller et 

engangsbeløp. 

 Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.  

 Kongen kan gi nærmere bestemmelser om tvangsmulktens størrelse, varighet, 

fastsettelse og gjennomføring, herunder bestemmelser om inndriving, betaling og 

klagebehandling. 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Opplysninger i markedsføring  

 For å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen kan Kongen gi forskrift om at 

opplysninger som har betydning for forbrukerens vurdering av varens energi - og ressursbruk 

eller virkning på miljøet, også skal tas inn i markedsføring av det aktuelle vareslag.  

§ 11 skal lyde: 

§ 11. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan Norges 

vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et 

nettbasert grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Statens vegvesen, 

rette et pålegg etter første ledd mot en tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en 

alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes, og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c 

om forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje 

ledd. 
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Gjeldende §§ 11 og 12 blir henholdsvis ny §§ 12 og 13.  

15.7 Kosmetikklova 
I lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) gjøres 

følgende endringer:  

§ 16 første ledd skal lyde:  

§ 16. Tilsyn og vedtak 

Tilsynsorganet fører tilsyn og kan gjere nødvendige vedtak om å forby utvikling, produksjon, 

import, tilarbeiding, distribusjon, eksport og omsetning av produkt, og om beslaglegging, 

destruksjon og stenging av verksemda. Tilsynsorganet kan anskaffe og undersøke varer, om 

nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brot på føresegner gitt i eller i medhald av lova, og for 

å innhente dokumentasjon til bruk i sakshandsaminga.  

Ny § 16b skal lyde: 

§ 16 b. Fjerning av nettinnhald mv. 

Ved brot på føresegner gitt i eller i medhald av denne lova som gjennomfører EØS-regelverk 

om kosmetiske produkt omfatta av forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar, 

kan tilsynsorganet pålegge lovbrytaren å fjerne innhald frå eit nettbasert grensesnitt, eller å der 

innsetje ei tydeleg åtvaring.  

Retten kan etter krav frå tilsynsorganet, rette eit pålegg etter fyrste ledd mot ein tredjepart, 

dersom produktet det blir ført tilsyn med utgjer ein alvorleg risiko. 

Dersom pålegg etter første eller anna ledd ikkje følgjes, og produktet det blir ført tilsyn med 

utgjer ein alvorleg risiko risiko, kan retten etter krav frå tilsynsstyresmakta gi ein tredjepart pålegg 

om å innskrenke tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderinga av om pålegg skal bli gitt, skal det blant anna takast omsyn til moglegheitene 

for mindre inngripande tiltak.  

Marknadsføringslova §§ 43 a. om førebels avgjerd, 43 b. om retten sin avgjerd og 43 c. om 

forholdet til tvistelova gjeld tilsvarande ved pålegg etter andre og tredje ledd. 

15.8 Lov om medisinsk utstyr 
§ 11 sjette ledd skal lyde: 

Tilsynsmyndighetene kan kjøpe medisinsk utstyr, om nødvendig under skjult identitet, for å 

avdekke brudd på lov om medisinsk utstyr og tilhørende forskrifter, og for å innhente dokumentasjon 

til bruk i saksbehandlingen. Tilsynsmyndigheten kan helt eller delvis kreve tilbake kjøpesummen eller 

kreve betalingskrav ettergitt, i den grad dette ikke fører til en uforholdsmessig ulempe for den 

næringsdrivende. 

Nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd. 

Ny § 11 a skal lyde: 

§ 11 a. Fjerning av nettinnhold mv.  
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Ved manglende samsvar med krav fastsatt i lov om medisinsk utstyr med forskrifter, kan 

Statens legemiddelverk pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å 

der innsette en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra Statens legemiddelverk, rette et pålegg etter første ledd mot 

en tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra Statens legemiddelverk gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

15.9 Lov om målenheter, måling og normaltid 
I lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid gjøres følgende endringer: 

Ny § 25 a skal lyde: 

§ 25 a. Anskaffe vareprøver under skjult identitet 

Justervesenet kan anskaffe varer, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på 

bestemmelser i dette regelverket, og for å innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. 

Ny § 25 b skal lyde: 

§ 25 b. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, kan Justervesenet 

pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der innsette en tydelig 

advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra Justervesenet, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra Justervesenet gi en tredjepart pålegg om 

å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

15.10 Matloven 
I lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v. (matloven) gjøres følgende 

endringer: 

§ 23 første ledd skal lyde: 

§ 23. Tilsyn og vedtak 
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Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene 

gitt i eller i medhold av denne loven, herunder forby import, eksport og omsetning eller pålegge 

tilbaketrekning fra markedet, isolasjon, avlivning, destruksjon, kassasjon, båndlegging, merking eller 

særskilt behandling. Mattilsynet kan anskaffe og undersøke varer, om nødvendig med skjult 

identitet, for å avdekke brudd på bestemmelser i eller i medhold av loven her, og for å innhente 

dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Kongen kan delegere myndighet til andre offentlige eller 

private organer og gi bestemmelser om hvem som er klageinstans i slike tilfeller. 

Ny § 23 a skal lyde: 

§ 23 a. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven som gjennomfører 

EØS-regelverk om gjødselvarer og om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger som gjelder for plantevernmidler, omfattet av forordning (EU) 2019/1020 om 

markedstilsyn, kan tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt, eller sette inn en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra tilsynsmyndigheten, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

15.11 Plan- og bygningsloven 
I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) foreslås 

følgende endringer:  

Ny § 29-7d skal lyde: 

§ 29-7d Forskrift om tilsyn med produkter til byggverk 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om  

a) gjennomføring av tilsyn, herunder adgang til lokaler og arealer og uanmeldt tilsyn, kjøp av 

vareprøver under skjult identitet, og markedsdeltakernes plikt til å bistå tilsynsmyndigheten,  

b) advarsel, pålegg om retting, tilbakekalling eller tilbaketrekking av produkt, stansing av 

virksomheten, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr,  

c) adgangen til å kreve nettinnhold fjernet, at en tydelig advarsel publiseres på en nettside eller 

at tilgangen til et nettbasert grensesnitt begrenses, og 

d) tilsynsmyndighetens adgang til å pålegge en overtreder å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt eller å der innsette en advarsel, samt adgangen til å begjære retten om å gi et 

slikt pålegg, eller pålegg om tilgangsbegrensning, overfor en tredjepart, herunder de 

prosessregler som skal gjelde, og 

e) dekning av fulle kostnader fra markedsdeltakere der produktet ikke er i samsvar med 

relevant regelverk. 
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15.12 Produktkontrolloven 
I lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 

foreslås følgende endringer: 

§ 4 b skal lyde: 

Tilsynsmyndigheten kan treffe enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 3, 3 a, 3 b, 4, 4 c, 5, 6 a, 6 b, 8 og 12 a. 

Ny § 4 c skal lyde: 

§ 4 c. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av denne loven, kan 

tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen eller en tredjepart å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel.  

Dersom pålegg etter første ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn med utgjør en 

alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart pålegg om å 

begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre ledd. 

§ 8 annet ledd skal lyde: 

Tilsynsmyndigheten skal ha fri adgang til bygning, transportmiddel, lager, innretning, område 
m.v. hvor produkt som kan medføre virkning som nevnt i § 1, befinner seg eller som benyttes i 
næringsvirksomheten, eller hvor forbrukertjeneste som kan medføre helseskade, tilbys. 

 
§ 8 nytt fjerde ledd skal lyde: 
 

Tilsynsmyndigheten kan anskaffe produkt under skjult identitet for å avdekke brudd på 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 

 
Gjeldende § 8 fjerde og femte ledd blir ny § 8 femte og sjette ledd. 

15.13 Skipssikkerhetsloven 
I lov 16. februar 2007 nr. 9 foreslås følgende endringer: 

§ 2 andre ledd bokstav c og d skal lyde: 

c. skip som nevnt i første ledd annet punktum hvor noen har sitt arbeid om bord, 

d. skipsutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet for plassering om bord på EØS-skip. 

Ny § 71b skal lyde: 

§ 71b. Markedstilsyn med skipsutstyr 
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             Det skal føres tilsyn med at den som produserer, innfører, omsetter eller på annen måte 

behandler skipsutstyr, sørger for eller medvirker til å oppfylle de krav som stilles til produktet. 

Kongen fastsetter hvem som skal ha markedstilsynsmyndighet etter loven. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om:   

a) markedstilsyn som nevnt i første ledd, herunder krav til tilsynsmyndigheten og 

tilsynspersonell, regler om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av vareprøver, også under skjult 

identitet, og om adgang til lokaler, arealer eller transportmidler,   

b) plikt til å bistå markedstilsynsmyndigheten, herunder fremlegge relevant informasjon,  

c) pålegg om tiltak og retting, advarsel, tilbakekalling eller tilbaketrekking av produkt og 

tvangsmulkt, 

d) markedstilsynsmyndighetens adgang til å pålegge en overtreder å fjerne innhold fra et 

nettbasert grensesnitt eller å der innsette en advarsel, samt adgangen til å begjære 

retten om å gi et slikt pålegg, eller pålegg om tilgangsbegrensning, overfor en tredjepart, 

herunder forholdet til markedsføringslovens og tvistelovens prosessregler, 

e) markedstilsynsmyndighetens adgang til å ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig 

eller uaktsomt overtrer krav til skipsutstyr. 

Ved fastsettelse av gebyrets størrelse skal det legges vekt på overtredelsens grovhet, omfang 

og virkninger. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om utmåling av overtredelsesgebyr.  

Overtredelsesgebyret forfaller til betaling fire uker etter at vedtaket er fattet. Endelig vedtak om 

overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

15.14 Taubaneloven 
I lov 22. mai 2015 nr. 29 om taubaner foreslås følgende endringer: 

§ 2 første ledd skal lyde: 

Loven gjelder for taubaner og all aktivitet knyttet til taubanevirksomhet, herunder 

tilgjengeliggjøring av delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg.  

§ 13 skal lyde:  

§ 13. Tilsynsmyndighetenes adgang til virksomheten 

Tilsynsmyndigheten skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av 

loven. Dette omfatter også lokaler, eiendommer eller transportmidler som en markedsdeltaker 

benytter i sin virksomhet eller yrke for å kunne avdekke manglende samsvar med regelverket eller for 

å samle dokumentasjon. En representant for virksomheten har rett til, og kan pålegges, å være til 

stede under tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan likevel bestemme at representanter for virksomheten 

ikke skal være til stede ved intervjuer av arbeidstakere hvis tilstedeværelsen ikke kan skje uten 

vesentlig ulempe, eller hvis formålet med tilsynet kan settes i fare.  

§ 14 skal lyde: 

§ 14. Opplysningsplikt 



103 
 

Enhver skal etter pålegg fra tilsynsmyndigheten, og uten hinder av taushetsplikt, legge frem 

opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver. 

Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.  

Ny § 21 skal lyde: 

 § 21. Særskilt for delsystemer og sikkerhetskomponenter (markedstilsyn) 

Statens jernbanetilsyn kan pålegge den som tilgjengeliggjør eller bringer i omsetning et 

delsystem eller en sikkerhetskomponent, å begrense anvendelsesområdet, forby bruk, tilbaketrekking 

fra markedet eller tilbakekalling fra sluttbruker, dersom delsystemet eller sikkerhetskomponenten 

ikke oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/424 jf. forskrift om taubaner § 4-1. Det samme gjelder 

dersom et delsystem eller en sikkerhetskomponent ikke har nødvendig merking. 

Statens jernbanetilsyn kan anskaffe og undersøke sikkerhetskomponenter og delsystemer, om 

nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på bestemmelser i forordning (EU) 2016/424 jf. 

forskrift om taubaner § 4-1, og for å innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen.  

Departementet kan i forskrift gi Statens jernbanetilsyn adgang til å kreve tilbake fra 

markedsdeltakere alle relevante utgifter som tilsynsmyndigheten har hatt i tilknytning til tilsyn med 

delsystemer og sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller relevant regelverk. 

Ny § 22 skal lyde: 

§ 22. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i forordning (EU) 2016 424 jf. forskrift om 

taubaner § 4-1, kan Statens jernbanetilsyn pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel på det nettbaserte grensesnittet.  

Retten kan etter begjæring fra Statens jernbanetilsyn, rette et pålegg etter første ledd mot 

en tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra Statens jernbanetilsyn gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak, informasjons- og ytringsfriheten, samt sluttbrukernes og saksøktes 

interesser. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c 

om forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje 

ledd. 

Nåværende §§ 21 til 31 blir ny §§ 23 til 33. 

15.15 Tobakkskadeloven 
I lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader gjøres følgende endringer: 

§ 35 syvende ledd skal lyde: 

Tilsynsmyndighetene kan kjøpe og undersøke tobakksvarer, om nødvendig under skjult 

identitet, for å avdekke brudd på tobakksskadeloven og tilhørende forskrifter, og for å innhente 
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dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Tilsynsmyndigheten kan helt eller delvis kreve tilbake 

kjøpesummen eller kreve betalingskrav ettergitt, i den grad dette ikke fører til en uforholdsmessig 

ulempe for den næringsdrivende. 

Nåværende syvende ledd blir nytt åttende ledd.  

§ 36 d første ledd skal lyde: 

Dersom en overtredelse av bestemmelser som Helsedirektoratet fører tilsyn med etter § 35 

første ledd og Statens legemiddelverk etter § 35 andre ledd, medfører en risiko for alvorlig skade på 

forbrukernes interesser, og det ikke finnes andre effektive midler for å stanse overtredelsen, kan 

retten etter begjæring fra Helsedirektoratet eller Statens legemiddelverk og etter reglene i 

markedsføringsloven §§ 43 a til 43 c pålegge 

a) en vertstjenesteleverandør eller en eier av et nettbasert grensesnitt å fjerne innhold 

på grensesnittet eller innta en tydelig advarsel 

b) en internettilbyder å begrense tilgangen til et nettbasert grensesnitt,  

c) en vertstjenesteleverandør å fjerne, deaktivere eller begrense tilgangen til et 

nettbasert grensesnitt, 

d) en registerenhet for toppdomener eller en domeneregistrar å slette, suspendere 

eller omregistrere et fullt kvalifisert domenenavn til Helsedirektoratet. 

15.16 Vegtrafikkloven 
I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) foreslås følgende endringer: 

Ny § 19 d skal lyde: 

§ 19 d. Tilsyn med produkter og tjenester (markedstilsyn)  

              Statens vegvesen fører tilsyn med at den som produserer, innfører, omsetter eller på annen 

måte behandler produkt eller tjenester som omfattes av bestemmelsene om kjøretøy m.m. i dette 

kapittelet, oppfyller de krav som stilles til produktet eller tjenesten.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om:   

a) tilsyn som nevnt i første ledd, herunder krav til tilsynsmyndigheten og tilsynspersonell, 

regler om uanmeldt tilsyn, anskaffelse av vareprøver, også under skjult identitet, og om 

adgang til lokaler, arealer eller transportmidler,   

b) plikt til å bistå tilsynsmyndigheten, herunder fremlegge relevant informasjon,  

c) pålegg om tiltak og retting, advarsel, tilbakekalling eller tilbaketrekking av produkt, 

stansing av virksomheten og tvangsmulkt, 

d) tilsynsmyndighetens adgang til å pålegge en overtreder å fjerne innhold fra et nettbasert 

grensesnitt eller å der innsette en advarsel, samt adgangen til å begjære retten om å gi 

et slikt pålegg, eller pålegg om tilgangsbegrensning, overfor en tredjepart, herunder de 

prosessregler som skal gjelde, og 

e) gebyr for tilsyn. 
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16 Forslag til forskriftsendringer 

16.1 Forskrift om dokumentasjon av byggevarer  

I forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, 

foreslås det følgende endringer:  

§ 22 annet ledd skal lyde:  

Tilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses 

nødvendig for å kunne utføre vurdering av produkt. Tilsynsmyndigheten kan anskaffe og undersøke 

varer, om nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på bestemmelser i loven her, og for å 

innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. 

 

Ny § 23a skal lyde: 

§ 23 a. Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i og i medhold av plan- og bygningsloven, kan 

tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der 

innsette inn en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra tilsynsmyndigheten, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

16.2 Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. 
I forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. 

foreslås det følgende endringer:  

§ 30 skal lyde: 
 
§ 30 Tilsyn 
(1)  Sjøfartsdirektoratet er markedstilsynsmyndighet og fører tilsyn med at forskriften følges. 
 
(2)  Offentligheten skal få informasjon om produkter som ikke fyller kravene helt eller delvis og 
forbys eller trekkes tilbake fra markedet.  
 
(3)  Sjøfartsdirektoratet kan kreve nødvendig dokumentasjon og informasjon fra 
markedsdeltakerne.  
 
(4)  Sjøfartsdirektoratet skal gis adgang til lokaler, eiendommer eller transportmidler som den 
aktuelle markedsdeltakeren bruker i forbindelse med sin virksomhet eller yrke for å kunne identifisere 
manglende overensstemmelse, ta stikkprøver av produktene eller sikre bevis. 
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(5)  Dersom Sjøfartsdirektoratet anser det nødvendig kan et produkt som utgjør en alvorlig 
risiko kreves destruert eller på annen måte gjøres ubrukelig. 
 
(6)  Sjøfartsdirektoratet kan anskaffe og undersøke varer, om nødvendig med skjult identitet, for 

å avdekke brudd på bestemmelser i forskriften her, og for å innhente dokumentasjon til bruk i 

saksbehandlingen.  

§ 31 annet ledd skal lyde: 

(2) Dersom produktet ikke oppfyller kravene, skal Sjøfartsdirektoratet etter vurdering 
omgående kreve at markedsdeltakeren retter feil, trekker produktet tilbake fra markedet eller 
tilbakekaller produktet innen en rimelig frist som Sjøfartsdirektoratet fastsetter ut fra risikoens art. 
Det kan gis pålegg om å fjerne nettinnhold mv. i tråd med produktkontrolloven § 4 c. 
 
§ 32 annet ledd skal lyde: 

(2)  Dersom manglende samsvar nevnt i første ledd vedvarer skal Sjøfartsdirektoratet treffe alle 
hensiktsmessige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeligheten, trekke tilbake eller tilbakekalle 
produktet. For produkt importert av privat importør til eget bruk skal bruken av produktet forbys 
eller begrenses. Det kan gis pålegg om å fjerne nettinnhold mv. i tråd med produktkontrolloven § 4 c. 
 

16.3 Forskrift om skipsutstyr 
I forskrift 30. august 2016 nr. 1042  om skipsutstyr foreslås det følgende endringer:  

Hjemmelsfeltet andre, tredje og fjerde punktum skal lyde: 

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 30. august 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 32, § 45 og § 71b jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 
nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 16. 
juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar 
§ 7, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1998 nr. 1568 og lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie 
varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 2. 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Markedstilsyn 

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften følges. 

Sjøfartsdirektoratet kan pålegge produsenter og deres representanter, importører og 
distributører (markedsdeltakere) å gjøre produktprøver tilgjengelige for kontroll. Når 
Sjøfartsdirektoratet krever det,  skal markedsdeltakere utlevere all nødvendig informasjon og 
dokumentasjon på norsk eller engelsk for å vise at et produkt er i samsvar med § 2. 

Sjøfartsdirektoratet skal ha tilgang til lokaler, eiendommer eller transportmidler som  
markedsdeltakere bruker i forbindelse med sin virksomhet eller yrke for å kunne identifisere 
manglende overensstemmelse og sikre bevis.  

Markedsdeltakere skal oppbevare informasjon om andre markedsdeltakere som de har 
levert produkter til eller fått levert produkter fra. Informasjonen skal oppbevares i minimum 10 år 
etter at produktene var rattmerket, og aldri i en kortere periode enn produktenes forventede 
levealder. 

Sjøfartsdirektoratet kan anskaffe og undersøke varer, om nødvendig med skjult identitet, for 

å avdekke brudd på bestemmelser i forskriften her, og for å innhente dokumentasjon til bruk i 

saksbehandlingen.  
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§ 9 tredje til syvende ledd skal lyde: 

I tilfeller som nevnt i andre ledd, kan Sjøfartsdirektoratet pålegge overtrederen å fjerne 

innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der innsette en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra Sjøfartsdirektoratet rette et pålegg etter tredje ledd mot en 

tredjepart, dersom overtredelsen innebærer en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter tredje eller fjerde ledd ikke har blitt etterkommet, og overtredelsen 

innebærer en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra Sjøfartsdirektoratet gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet. 

Ved vurderingen av om pålegg etter tredje, fjerde eller femte ledd skal gis, skal det blant 

annet tas hensyn til mulighetene for mindre inngripende tiltak, informasjons- og ytringsfriheten, 

samt sluttbrukernes og saksøktes interesser. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c 

om forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i fjerde og femte 

ledd. 

 

§ 10 annet ledd skal lyde: 

    Dersom markedsdeltakere ikke iverksetter tilstrekkelige korrigerende tiltak som kreves etter 
første ledd, kan Sjøfartsdirektoratet begrense eller forby at skipsutstyret gjøres tilgjengelig på 
markedet, eller kreve at skipsutstyret tilbakekalles. § 9 tredje til syvende ledd gjelder tilsvarende. 

 

§ 17 skal lyde: 

§ 17.Tvangsmulkt 

Dersom pålegg gitt i medhold av denne forskriften ikke er etterkommet innen en gitt frist, 

kan Sjøfartsdirektoratet fastsette en tvangsmulkt. Tvangsmulkten kan fastsettes som et 

engangsbeløp eller som en mulkt som løper fra det tidspunkt en gitt frist for tiltak er overskredet og 

til tiltak er foretatt.   

Ved ileggelsen av tvangsmulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre 

vedtaket. Sjøfartsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for ileggelse av tvangsmulkt. 

Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. I særlige tilfeller 

kan påløpt mulkt reduseres eller frafalles. 

 

Nåværende § 17 blir ny § 18. 

16.4 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. 

I forskrift 13. april 2016 nr. 373 om omsetning og dokumentasjon av heiser mv., foreslås 

følgende endringer:   

§ 29 annet ledd skal lyde: 
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Markedstilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område 

som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av heisen eller 

sikkerhetskomponenten. Markedstilsynsmyndigheten kan anskaffe og undersøke varer, om 

nødvendig med skjult identitet, for å avdekke brudd på bestemmelser i loven her, og for å 

innhente dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen.  

§ 30 slettes ettersom forordningsbestemmelsene det refereres til er erstattet. 

Nåværende §§ 30 til 40 blir ny §§ 29 til 39. 

Nåværende § 31 tredje ledd annet punktum slettes ettersom forordningsbestemmelsene 

det refereres til er erstattet. 

Nåværende § 32 tredje ledd annet punktum slettes ettersom forordningsbestemmelsene 

det refereres til er erstattet. 

Ny § 33a skal lyde: 

§ 33 a. Fjerning av nettinnhold mv 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i plan- og bygdningsloven, kan 

tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å der 

innsette inn en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra tilsynsmyndigheten, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom  produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

16.5 Forskrift om markedstilsyn for kjøretøy m.m. 
Det foreslås ny forskrift med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk:  

§ 1 Formål 

Formålet med forskriften er å sikre at kjøretøy, samt utstyr og materiell til kjøretøy som gjøres 

tilgjengelig på det norske markedet, overholder krav i gjeldende regelverk for å  

a) forebygge at produkter og tjenester medfører helseskade, herunder sørge for at 

produkter og tjenester er sikre,  

b) forebygge at produkter tjenester medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av 

økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende, 

c) sikre like konkurransevilkår for markedsaktører på kjøretøyområdet, og 



109 
 

d) ellers sikre et effektivt markedstilsyn på kjøretøyområdet i henhold til kravene i forordning 

(EU) 2019/1020, jf. EØS-vareloven § 4.    

§ 2 Virkeområde 

Denne forskrift gjelder for den som produserer, innfører, omsetter, eller på annen måte 

behandler produkter eller tjenester som omfattes av bestemmelsene om kjøretøy m.m. gitt i eller i 

medhold av vegtrafikkloven kapittel III (markedsdeltakere). 

§ 3 Definisjoner 

Begrep og terminologi som er brukt i forordning (EU) 2019/1020, slik den fremgår av vedlegg 

1 i EØS-vareloven, skal forstås på samme måte i denne forskriften så langt det passer eller ikke annet 

fremgår av forskriften. 

§ 4 Tilsyn 

Statens vegvesen er tilsynsmyndighet etter denne forskrift. 

Tilsynsmyndigheten kan anskaffe og undersøke produkter, herunder ta produktene fra 

hverandre (omvendt utvikling), for å avdekke manglende samsvar med regelverket og for å innhente 

dokumentasjon til bruk i saksbehandlingen. Slike tilsyn kan skje uanmeldt og under skjult identitet.  

§ 5 Opplysnings- og medvirkningsplikt 

Markedsdeltakere skal bistå tilsynsmyndigheten slik det er nødvendig for å gjennomføre 

tilsyn, herunder gi tilsynsmyndigheten adgang til alle lokaler, eiendommer eller transportmidler som 

markedsdeltakeren benytter i sin virksomhet eller yrke, for å kunne avdekke manglende samsvar med 

regelverk og framskaffe dokumentasjon.    

Markedsdeltakere skal når tilsynsmyndigheten krever det fremlegge og utlevere relevante 

dokumenter og tekniske spesifikasjoner knyttet til produktet eller tjenestens samsvar med 

regelverket, i enhver form og format, og uavhengig av lagringsmåten. Dette inkluderer også 

innebygget programvare dersom dette er nødvendig for å kunne vurdere varens samsvar med 

relevant regelverk. Tilsynsmyndigheten kan også kreve å få kopier av informasjonen.   

Markedsdeltakere skal når tilsynsmyndigheten krever det gi relevant informasjon om         

leveransekjeden, om detaljer i distribusjonsnettverket, om antall produkter på markedet og om andre 

modeller som har de samme tekniske karakteristika som de aktuelle produkter, dersom dette er 

relevant for samsvar med krav i gjeldende regelverk.   

Markedsdeltakere skal også når tilsynsmyndigheten krever det gi relevant informasjon som 

er nødvendig å kunne fastslå eierskap til nettsider. Den aktuelle informasjonen må være knyttet til 

undersøkelsens innhold.  

§ 6 Reaksjoner 

Som ledd i tilsynet kan tilsynsmyndigheten pålegge markedsdeltakerne å treffe 

hensiktsmessige tiltak, eller treffe tiltak selv, for å sikre at produktene og tjenestene som reguleres i 

denne forskriften oppfyller krav gitt i eller i medhold av bestemmelsene i vegtrafikkloven kapittel III.  

Dersom markedsaktøren unnlater å treffe tiltak, eller produktet eller tjenesten ikke bringes i 

samsvar med regelverket, kan tilsynsmyndigheten forby eller begrense tilgjengeliggjøringen av et 

produkt eller en tjeneste på markedet, eller kreve at produktet blir tilbaketrukket eller tilbakekalt. 
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Dersom pålegg som nevnt i første eller annet ledd ikke er etterkommet innen en gitt frist, kan 

tilsynsmyndigheten fastsette en tvangsmulkt. Tvangsmulkten kan fastsettes som et engangsbeløp 

eller som en mulkt som løper fra det tidspunkt en gitt frist for tiltak er overskredet og til tiltak er 

foretatt. Statens vegvesen kan gi nærmere retningslinjer for ileggelse av tvangsmulkt. Endelig vedtak 

om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. 

Tvangsmulkten kreves inn av Skatteetaten og tilfaller staten. 

§ 7 Fjerning av nettinnhold mv. 

Ved manglende samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av kapittel III i vegtrafikkloven, 

kan tilsynsmyndigheten pålegge overtrederen å fjerne innhold fra et nettbasert grensesnitt, eller å 

der innsette inn en tydelig advarsel.  

Retten kan etter begjæring fra tilsynsmyndigheten, rette et pålegg etter første ledd mot en 

tredjepart, dersom produktet det føres tilsyn med utgjør en alvorlig risiko.  

Dersom pålegg etter første eller annet ledd ikke etterkommes og produktet det føres tilsyn 

med utgjør en alvorlig risiko, kan retten etter begjæring fra tilsynsmyndigheten gi en tredjepart 

pålegg om å begrense tilgangen til det nettbaserte grensesnittet.  

Ved vurderingen av om pålegg skal gis, skal det blant annet tas hensyn til mulighetene for 

mindre inngripende tiltak. 

Markedsføringsloven §§ 43 a om midlertidig forføyning, 43 b om rettens avgjørelse og 43 c om 

forholdet til tvisteloven gjelder tilsvarende ved bruk av myndighet som nevnt i andre og tredje ledd. 

§ 8 Saksbehandlingsregler 

Vedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Vegdirektoratet i henhold til lov 

10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

§ 9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft når Kongen bestemmer det.  

 

 


