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Sign. Eksp. til: 

Helse- og omsorgsdept. 

Forslag til ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev dat. 11.10.13 fra helse- og omsorgsdept. med vedlagte forslag til forskrifter. 

Sakens bakgrunn 

Helse- og omsorgsdept. har sendt ut et forslag til ny forskrift vedr. bevilling for tobakksalg med 

høringsfrist 24. januar 2014.  Forskriftet er knyttet til hjemler i tobakkskadeloven. 

 

I forskriftets §1 – formål står det følgende: 

Formålet med denne forskrift er å begrense helseskadene av tobakksbruk gjennom å sikre at 

omsetningen av tobakksvarer foregår i tråd med tobakkskadelovens bestemmelser, herunder å 

hindre salg av tobakksvarer til mindreårige. 

 

I grove trekk er det foreslått at det innføres en tilsvarende bevillingsplikt for salg av tobakk som 

for øl i butikk. 

 

Det er foreslått at det stilles krav om en styrer og stedfortreder  med godkjent vandel. Begge må 

bestå en kunnskapsprøve om tobakkskadeloven.  Det skal betales kr. 400 for hver prøve.  

 

Det skal søkes om bevilling for salg av tobakk.  Bevillingsperioden er som for 

serveringsbevilling, dvs. at man har bevillingen så lenge de formelle kravene er oppfylt. 

Det er foreslått innført et gebyr for søknad om bevilling på kr. 2000 pr. søknad. (Et tilsvarende 

forslag er fremmet i forhold til alkoholloven – se egen sak). 

 

I tillegg er det foreslått at det skal betales et årlig bevillingsgebyr på kr. 4000,-. 

 

Det åpnes for å gi bevilling for en enkel anledning i forbindelse med festivaler og større 

arrangement.  Her er det foreslått et samlet søknads- og bevillingsgebyr på kr. 4.000,-. 

 

Det er også foreslått et system med kontrollører som skal avholde kontroller hos 

bevillingshaverne.  Disse kontrollører skal også ha gjennomført kunnskapsprøve om 

tobakkskadeloven (lik det som er foreslått ang. alkoholloven – se egen sak). 

 

Hvis bevillingen ikke skjer i tråd med lovgivningen er det foreslått kriterier for å kunne inndra 

bevillingen. 



Vurdering 

Forslaget til ovennevnte forskrift representerer et nytt byråkratisk system med ansvar som 

gjelder både for de som selger tobakk og for kommunene.  Det blir merarbeid for kommunene å 

administrere kunnskapsprøver, søknader, innfordring av årsgebyrer og kontrollfunksjonen. Til 

tross for at gebyrene er beregnet ut fra selvkost, vil inntektene her ikke oppveie den tiden som 

må brukes på dette arbeid i istedenfor andre kommunale oppgaver. 

 

Et prinsipielt spørsmål som kan stilles er om en slik ordning vil faktisk bidra til å oppnå 

formålet med forskriftet.  

 

Evt. innføring av en ny bevillingsordning vil ikke nødvendigvis bidra til å begrense 

helseskadene ved bruk av tobakk.  Kontroll av aldersgrense ved salg kan innskjerpes, men man 

vil alltid ha enkelte som er myndig og som kjøper til mindreårige.  En bevillingsordning vil ikke 

skape holdningsendringer til de som bruker tobakksvarer. 

 

Rådmannen foreslår følgende alternative uttalelser: 

 

Alt 1: Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk . 

Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet 

som står nevnt i formålet. 

 

Alt 2: Saltdal kommune støtter forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk med de 

nevnte rammebetingelser for bevillingshavere, kunnskapsprøver, gebyrer og kontrollfunksjon. 

Rådmannens innstilling 

Ingen innstilling. 

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 02.12.2013  

Behandling: 

Øyvin Kristiansen foreslo alt 1som vedtak. 

 

Øyvin Kristiansens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Enstemmig innstilling: 

Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk . 

Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet 

som står nevnt i formålet. 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 11.12.2013  

Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter ikke forslaget om å innføre bevillingsplikt for salg av tobakk . 

Kommunen mener at et nytt byråkratisk system vil ikke nødvendigvis gi det ønskede resultatet 

som står nevnt i formålet. 

 


