
 

 

1 

 
 

SAKSPAPIR 

 

      

 

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM BEVILLING FOR 

SALG AV TOBAKKSVARER MV. 

   

 

Dokumentinformasjon: 
Saksbehandler: 

Liv Berit Alme 

ArkivsakID: 12/1135 Avgjøres av:  
JournalID: 13/73816 

Tlf:  70 16 28 31 Arkiv: K2-J74  

E-post: postmottak@alesund.kommune.no    

 

 
Behandling: 

 
 

Organ:     Møtedato:  Sak nr. 

KOMITÉ FOR HELSE OG VELFERD 

 

25.11.2013  057/13 

 

 

Politisk behandling: 
 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Komité for helse og velferd vedtar å sende denne saksutredningen som Ålesund kommunes 

høringssvar til forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer. 

 

 

 

KHV-057/13 Vedtak Komité for helse og velferd  25.11.2013 
 

Komité for helse og velferd vedtar å sende denne saksutredningen som Ålesund kommunes 

høringssvar til forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ålesund kommune ønsker at gebyret fastsettes lokalt, men dog ikke mer enn kr 4000.- for 

bevillingsgebyr og 2000,- for gebyr på søknadsbehandling. 

 

Forslag: 
 

Steffen Falkevik (V) fremmet følgende alt. forslag: 
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Komité for helse og velferd vedtar å sende denne saksutredningen som Ålesund kommunes 

høringssvar til forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ålesund kommune ønsker at gebyret fastsettes lokalt, men dog ikke mer enn kr 4000,- for 

bevillingsgebyr og 2000,- for gebyr på søknadsbehandling. 

 

Votering: 
 

Alt. votering: 

 

Rådmannens innstilling 7 stemmer 

Falkeviks forslag     8 stemmer og er vedtatt. 

 

 

 

 

Rådmannens saksutredning: 
 

Bakgrunn: 

Ålesund kommune har mottatt høringsnotat om forslag til ny forskrift om bevilling for salg av 

tobakksvarer. 

Stortinget vedtok 19. mars 2013 en rekke endringer i tobakksskadeloven, herunder innføring 

av en kommunal bevillingsordning for salg av tobakksvarer. Ordningen trer i kraft 1. januar 

2015. Vedlagte sak handler altså om hvile regler som skal gjelde for utsalgssteder, og hvilke 

oppgaver kommunen skal utføre i denne sammenhengen. Komitéen er delegert rett til å avgi 

uttalelser på kommunens vegne innen sitt fagområde. 

 

Helse og omsorgsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat en ny forskrift om salg av 

tobakksvarer, knyttet til den nye bevillingsordningen for tobakksalg. Det foreslås 

forskriftsbestemmelser om krav til bevillingssøknaden, kriterier for bevillinger for en enkelt 

anledning, kunnskapsprøve, gebyr, bevillingshavers internkontroll, kommunens kontroll med 

utøvelsen av bevillingene, inndragning, statistikk og overgangsbestemmelser. 

 

Hovedformålet med bevillingsordningen er å sikre overholdelse av aldersgrensen og hindre 

salg av tobakksvarer til mindreårige. Forskrifta gjelder kun detaljsalg av tobakksvarer til 

forbrukere. 

De fleste bestemmelsene er tilnærmet likelydende med tilsvarende bestemmelser i 

alkoholregelverket, men det foreslås også noen særreguleringer. For tobakksbevillinger er det 

ikke lagt opp til et fritt kommunalt skjønn ved søknadsbehandlingen, det er mindre 

vidtrekkende vandelskrav, en enklere gebyrordning, samt ingen restriksjoner på salgstid eller 

type utsalgssted i forhold til alkoholregelverket. Ordningen er i utgangspunktet utformet slik 

at alle som søker og oppfyller grunnkravene (betalt søknadsgebyr, styrer og stedfortreder med 

bestått kunnskapsprøve og oppfylt vandelskrav) vil ha krav på bevilling. 

Det foreslås bevillinger for en enkelt anledning, og i slike tilfeller har kommunen mulighet til 

å vektlegge tobakkspolitiske hensyn ved tildelingen, som om arrangementet retter seg mot 

barn og unge eller er relatert til idrett. 

I følge forslaget til forskrift skal det innføres gebyr på søknadsbehandling på kr 2000, samt 

årlig bevillingsgebyr på kr 4000 som skal dekke kontrolloppgavene. For å avlegge 

kunnskapsprøven foreslås det et gebyr på kr 400. Det legges opp til at gebyrene skal dekke 

kommunens kostnader med ordningen.  
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Vurdering: 
Forslagene som kommer fram i høringsnotatet ligner i stor grad gjeldende bestemmelser for 

omsetning av alkohol. 

Bevillingsordningen fører til flere saksbehandlingsoppgaver i kommunen. Dette gjelder 

behandling av nye søknader, avvikling av kunnskapsprøve og kontroll av salgsstedene som 

selger tobakksprodukter. Dette fører til mer byråkrati og flere kontrolloppgaver, både for 

myndighetene og for utsalgsstedene. Dette drøftes imidlertid ikke her, siden det antas å være 

grundig gjennomgått forut for Stortingets vedtak i saken. Det er rådmannens oppfatning at det 

er fornuftig å etablere et regelverk som ligger tett opp til de ordningene som gjelder ved 

bevilling for alkoholsalg, siden dette gir gjenkjenningseffekt både for utsalgsstedene og for 

ansatte som skal kunne regelverket. Rådmannen tilrår derfor at Ålesund kommune slutter seg 

til forslaget om ny forskrift. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Gebyrene for avlegging av prøve, behandling av søknad og det årlige bevillingsgebyret skal 

dekke kommunens utgifter. Det er uklart hvor arbeidskrevende dette blir, og om vi med 

dagens kapasitet i staben vil kunne ta oss av de nye oppgavene. Det er av samme grunn 

vanskelig å vite om det foreslåtte faste gebyret på kr 2000 og det årlige gebyret på kr 4000 vil 

dekke kommunens kostnader i forbindelse med søknad om bevilling og senere kontroller fullt 

ut. Se vedlegg for beregninger. Spesielt i forbindelse med ikrafttredelse av ordningen må vi 

påregne et større arbeid, bl a med å vandelssjekke alle som skal ha bevilling. 

 

Juridiske konsekvenser: 
Ingen ut over de søm følger av saken. 

 

Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser: 
Ingen. 

 

Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen tilrår at saksfremstillingen går som høringsuttalelse, og at konklusjonen er at 

Ålesund kommune slutter seg til forslaget til ny forskrift. 

 

 

 

Jarle Bjørn Hanken   

rådmann   

 

 

Vedlegg: 

Tittel Dok.ID 

Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg 811062 

Hoeringsinstanser.pdf 811066 

Vedlegg hoeringsnotat - Beregning av bevillingsgebyrer.pdf 811065 

Hoeringsnotat_Forslag til nyforskrift om salg av tobakksvarer.pdf 811064 

Høringsbrev.pdf 811063 
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Utrykte dokumenter i saken: 
Ingen 

 


