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Høringsuttalelse – bevillingsordning for tilvirkning av alkoholholdig 
drikk på Svalbard 
 
Mattilsynet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat 17. februar 2014 om forslag 
om innføring av en bevillingsordning for tilvirking av alkoholholdig drikk på Svalbard, ved endring i 
forskrift om alkoholordningen på Svalbard. Vi har følgende merknader til saken. 
 
Det fremgår av tredje avsnitt i punkt 10 om økonomiske og administrative konsekvenser, på side 
12 i høringsnotatet, at et mulig samarbeid mellom tilsynsmyndighetene etter 
næringsmiddellovgivningen og alkohollovgivningen kan bidra til å redusere kostnadene med tilsyn 
med utøvelsen av den foreslåtte tilvirkingsbevillingen etter alkohollovgivningen. 
 
Videre opplyses det at det per i dag er Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard 
som er tilsynsmyndigheter etter næringsmiddelregelverket på Svalbard (forskrift 15. juni 1928 nr. 
3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard), henholdsvis innenfor og utenfor 
Longyearbyen arealplanområde. 
 
Det opplyses imidlertid at det i høringsnotat 20. mars 2013 om helselovgivningens anvendelse på 
Svalbard, blant annet ble foreslått alternative løsninger for det fremtidige tilsynet med 
næringsmiddellovgivningen på Svalbard. Ett av disse forslagene gikk ut på at matloven skulle 
gjøres gjeldende på Svalbard og at Mattilsynet eventuelt skulle overta tilsynsansvaret etter 
næringsmiddellovgivningen på Svalbard fra Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på 
Svalbard. Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til disse forholdene. 
 
Dersom det skulle bli slik at matloven helt eller delvis blir gjort gjeldende på Svalbard og 
Mattilsynet blir tilsynsmyndighet, forutsetter vi at de konkrete økonomiske og administrative 
konsekvensene for Mattilsynet av et eventuelt samarbeid mellom tilsynsmyndighetene etter 
næringsmiddellovgivningen og alkohollovgivningen med tilsyn med utøvelsen av den foreslåtte 
tilvirkingsbevillingen etter alkohollovgivningen, jf. dette høringsnotatet, blir utredet særskilt. 
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