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Høring —bevillingsordning for tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard

Vi viser til brev 17. februar 2014 vedlagt høringsnotat om ovennevnte.

Justis- og beredskapsdepartementet er positiv til at tilvirkningsforbudet som gjelder på
Svalbard i dag, er foreslått opphevet og erstattet med en bevillingsordning tilsvarende
den som gjelder for fastlandet. Dette vil gi mulighet for ny næringsvirksomhet på
Svalbard.

Vi slutter oss til forslaget til endringsforskrift, med følgende kommentarer:

Vi har merket oss at det i henhold til utkastet til § 3a-3 Søknadsbehandlingen, skal
innhentes uttalelse fra bl.a. politiet før søknaden avgjøres. Dette følger av henvisningen
til alkoholloven § 6-4. Det vil innebære en ny oppgave for Sysselmannen, og kunne vært
nevnt under økonomiske og administrative konsekvenser. Vi antar likevel ikke at arbeid
med slike søknader vil utgjøre noen stor belastning for Sysselmannen.

I utkastet til § 3a-4 tredje ledd står det at den som har tilvirkningsbevilling har ansvaret
fra produksjonsstart eller det tidspunkt varene ankommer til landet.Her tror vi det
skulle stå Svalbard,og ber om at dere vurderer det

Vi vil også nevne en problemstilling i tilknytning til bestemmelsene om omsetning,
innførsel og utførsel av den drikken som produseres. På grunn av færre avgifter på
Svalbard og dermed mulighet for rimeligere produksjon der enn på fastlandet, kan det
gi en konkurransefordel ved salg på fastlandet. Men det vil også gjelde for annen
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næringsvirksomhet på Svalbard hvor produkter eksporteres til fastlandet, og vi ser ikke
at det er noen grunn til å legge særskilt vekt på dette i denne sammenhengen. Vi
ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at spørsmålet kan bli reist.

For øvrig har vi ingen merknader til utkastet.

Med vennlig hilsen
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