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Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om sikkerhet i felt mv. på Svalbard 
(feltsikkerhetsforskriften) 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring av forslag til ny forskrift om 
sikkerhet i felt mv. på Svalbard (feltsikkerhetsforskriften) og telefonsamtale med Marie Korsvoll  
29. april 2022, hvor det ble innvilget utsatt høringsfrist til 6. mai 2022. 
 
DSB har noen få kommentarer til forskriftsutkastet: 
 
Avgrensning av virkeområde  
DSB forstår det slik at forpliktelsene i forskriftsutkastet §§ 5 og 6 jf. § 3 bokstavene a, b eller c 
avgrenses til "enhver fysisk eller juridisk person som mot vederlag…". Dette er etter DSBs oppfatning 
en innsnevring av virkeområdet i forhold til virkeområdet til produktkontrolloven og 
internkontrollforskriften som regulerer tilsvarende på fastlandet, men som ikke er begrenset til "mot 
vederlag". Produktkontrollovens krav til en virksomhet som tilbyr forbrukertjenester vederlagsfritt eller 
kun låner ut utstyr, vil uansett gjelde på Svalbard. 
 
Utstyr i henhold til "anerkjente normer" 
I forskriftsutkastet § 6 første ledd henvises det til at utstyret skal være i henhold til "anerkjente normer". 
Da Svalbard er et flerkulturelt samfunn med flere ikke-europeiske aktører og hvor det blir benyttet flere 
språk, kan det være at begrepet "anerkjente normer" kan by på noen utfordringer når det gjelder å forstå 
og håndheve regelverket.  
 
Rapportering 
DSB foreslår å legge til et nytt ledd i forskriftsutkastet § 18, eventuelt i en annen relevant paragraf i 
forskriftsutkastet: 
 
           Turistvirksomheter, feltvirksomheter og forsknings- og utdanningsvirksomheter skal 
rapportere uten unødig opphold til Sysselmesteren om hendelser som har eller kan ha sammenheng 
med forbrukertjenesten de tilbyr og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig skade. 
 
Tilsynsmyndigheter 
I forskriftsutkastet § 21 er blant annet DSB lagt inn som tilsynsmyndigheter etter  
§ 5. Bør det i tillegg stå i bestemmelsen hvilken myndighet som skal ha ansvaret etter § 6? 
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Internkontrollforskriftens virkeområde 
Forskriftsutkastet § 5 bygger på internkontrollforskriften. DSB lurer på om det i forbindelse med 
høringen har blitt vurdert av hensyn til brukervennlighet og heller endre internkontrollforskriftens 
virkeområde til også å gjelde Svalbard? 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Produktsikkerhet 
 
 
Mari Grande Austad Cecilie Magnussen 
seksjonssjef juridisk utredningsleder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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