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Høringssvar ang ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i 
tobakksskadeloven 

Høringssvar «Gjennomføring av protokollen mot ulovlig handel med tobakksvarer og direktiv 

2014/40/EU art.15 og 16 om sporingssystem og sikkerhetsmerking. Forslag til endringer i 

tobakksskadeloven. 

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, november 2017. 

 

Nedenfor er kommentarer fra UiT Norges arktiske universitet (UiT), Det helsevitenskapelige fakultet knyttet 

til forslaget utarbeidet fra Helse- og sosialdepartementet. UiT støtter de fleste av forslagene og anser det som 

viktig å få disse på plass.  

UiT ønsker å påpeke at endringer i tobakksskadeloven må ha til hensikt å redusere tobakksbruken og begrense 

helseskadene av tobakksbruk i Norge. UiT anser derfor at følgende tiltak er viktige:   

 § 1, 3,5,9,13,14,15,35a. UiT mener at det er viktig at det fortsatt ikke produseres tobakksvarer av noe 

slag i Norge. Det er ingen grunn til å få nasjonale produsenter av tobakk som vil arbeide for å øke 

omsetningen av dette helseskadelige produktet nasjonalt og internasjonalt. UiT ønsker redusert 

omsetning av tobakk i Norge og globalt.  UiT mener at alle paragrafene hvor det står i parentes (og 

produksjon) eller som omhandler produsenter av tobakksvarer revideres – slik at det går klart fram at 

tobakksproduksjon av noe slag ikke skal foregå i Norge. UiT mener at dette helseskadelige produktet, 

tobakksprodukter av noe slag, ikke skal eksporteres fra Norge. Dette vil igjen være med å begrense 

helseskadene av tobakksbruk nasjonalt og globalt.  

 § 1. UiT støtter forslag om bevilgningsplikt for import av tobakksvarer.  

 § 2, 3,4,5,6,7,8,9.  UiT støtter de ulike forslag om krav, regler, tilsyn, inndragning, overdragelse, 

melde og opplysningsplikt, gebyrer og avgifter for bevilgningsplikt for import av tobakksvarer.  
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 Kapittel x3a, UiT støtter forslag om sporingssystem for og sikkerhetsmerking av tobakksvarer. UiT 

anser dette som et viktig tiltak for å redusere smugling. Selv om dette ikke er et stort problem i Norge 

i dag kan det bli det hvis vi ikke har samme sporingssystem som EU-land.  
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