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Høring - Ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i 
tobakksskadeloven 
 
Departementets forslag til endring i tobakkskadeloven er utformet for å tilpasse norsk 
lovgivning til en protokoll som Norge signerte i 2013, og som ligger under WHOs 
rammekonvensjon for forebygging av tobakksskader (tobakkskonvensjonen).  
 
Departementet åpner ved sitt forslag for en strengere regulering av handel med tobakk over 
landegrensene, og siktemålet er blant annet å redusere omfanget av ulovlig handel. Målet er 
å redusere tilgangen til tobakk, og spesielt unngå at billig ulovlig importerte varer tilbys barn 
og unge. 
 
Selv om tiltakene er av næringspolitisk, juridisk og økonomisk art, og derved ligger utenfor 
Kreftregisterets vanlige arbeidsområde, ser Kreftregisteret svært positivt på at 
Departementet søker å redusere tilgangen og derved bruken av tobakk, som utgjør en av de 
aller viktigste årsaker til forebyggbar kreft i befolkningen. Det er også meget viktig at 
forholdene nasjonalt legges til rette for internasjonal samordning av tiltak mot aktivitet og 
aktører som ellers lett unndrar seg kontroll. 
 
Kreftregisteret har ingen særskilte bemerkninger til utformingen av tiltak som gjelder import, 
eksport, sporingssystemer, eller kundekontroll.  
 
Departementet ber særskilt om kommentarer til spørsmålet om produksjon av tobakk i Norge 
bør reguleres med en bevillingsordning eller et forbud (etter at tobakksproduksjon i Norge 
opphørte i 2008). Kreftregisteret vil peke på at et forbud mot produksjon av tobakk på norsk 
jord vil harmonere med de etiske reglene for de investeringer som gjøres i Oljefondet. Et 
eventuelt unntak fra forbudet kan kanskje overveies for produksjon av nikotin og hjelpemidler 
som er egnet til bruk i avvenning av tobakksbrukere. 
 
 
Med vennlig hilsen 

                                                   
Giske Ursin      Tom K Grimsrud 
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