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DSBs roller

DSB utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som

• Fagorgan

• Regelverksforvalter 

• Iverksetter på samfunnssikkerhetsområdet



Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

• Samordningsansvar på nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet 
og beredskap

• Fagdirektorat brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet

• Sivilforsvaret

• Skolevirksomhet (NUSB, NBSK og Sivilforsvarets 
beredskaps- og kompetansesenter)

• Etatsstyring av Fylkesmannen 

• Styringsdialog med NSO

• Nært samarbeid internasjonalt; Nordisk, EU, NATO og FN

• Kontaktpunkt for internasjonale bistandsanmodninger

• Ca. 650 ansatte

• Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet
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DSB organisasjonskart



Seksjon for produktsikkerhet – PRO 

• PRO arbeider forebyggende for å sikre at produkter og 

forbrukertjenester er trygge og i samsvar med gjeldende krav.

• PRO arbeider for at alle aktørene skal kjenne og overholde 

sine forpliktelser til å sørge for trygge produkter og 

forbrukertjenester.



Forbrukertjenester

• Hva er en forbrukertjeneste?

Med forbrukertjeneste menes tjeneste som tilbys brukere 

hovedsaklig for personlig formål. Det er ikke noe krav at det 

blir ytt vederlag for tjenesten. 



Ot.prp.nr. 50 (1992-93): 

• «Einskildaktivitetar som det å merkja opp ein stig eller køyra opp ei 

løype, ikkje kan reknast som tenestetilbod i den tydinga lova legg til 

grunn.«

• "Departementet meiner at omgrepet "forbrukarteneste" må få ei vid 

tolking, både når det gjeld kva tenesta i seg sjølv kan innehalda, og 

kven ho rettar seg mot».



• «Når det gjelder plikten til internkontroll vises det til at denne skal 

tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det 

omfanget som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av 

HMS-lovgivningen.»



Aktuelt regelverk

• lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(produktkontrolloven) av 11. juni 1976 nr 79

• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) av 6. desember 
1996 nr 1127

• forskrift om sikkerheten ved rafting 

• forskrift om tryggleiken ved sportsdykking

• forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

• forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av 
personlig verneutstyr (PVU) 

http://www.domstol.no/Domstolene/index.asp?startID=&topExpand=1000052&strUrl=//internet/showObject.asp?infoobjectid=1000421


Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd 



HVEM har ansvar for sikkerheten?

• Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, 
eller utfører arbeid i slik virksomhet, skal vise aktsomhet og treffe 
rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører 
helseskade

• Den som eier eller leder virksomhet som tilbyr forbrukertjenester, 
plikter å skaffe seg slik kunnskap som er nødvendig for å kunne 
vurdere faren for helseskade

• § 3.Aktsomhetsplikt m.v.



Hvordan arbeider vi i forhold til 

sikkerhet ved forbrukertjenester? 

I hovedsak forebyggende arbeid

• Tilsyn

• Veiledning, informasjon og bransjekontakt

• Regelverksutvikling 

• Ulykkesoppfølging – ikke direkte forebyggende, men 

viktig for å kartlegge årsaker



Risikobasert tilsyn – bakgrunn for valg 

av tilsynsområder
• Føringer for tilsyn:

–Politiske føringer

–Tilsyn med bransjer

• Hendelser (politisaker)

• Bekymringsmeldinger (www.dsb.no fra alle)

• Meldepliktsmeldinger (www.dsb.no fra virksomheter)

• Skadedata

• Mediehenvendelser

• Forbrukerhenvendelser

• Innføring av nytt regelverk

https://innmelding.dsb.no/rapportering/?locale=nb_NO&schema=produktbekymringsmelding#Innledning
https://innmelding.dsb.no/rapportering/?locale=nb_NO&schema=produktmeldepliktfarligeforbrukertjenester#Innledning


Informasjon til forbruker



Sikkerhet i hverdagen

• Sikkerhverdag.no

• facebook.com/sikkerhverdag

• www.dsb.no

https://www.facebook.com/sikkerhverdag
http://www.sikkerhverdag.no/

