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Høringsbesvarelse om forslag til forskrift om registrering av tilsyn med og salg av 
tobakksvarer mv. 

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med 118 
000 medlemmer og 25 000 frivillige. Kreftforeningens formål er å arbeide for å forebygge og 
bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Over 250 000 
mennesker i Norge har eller har hatt kreft. Arlig rammes over 32 000 mennesker og omtrent 
11 000 dør hvert år som følge av kreftsykdom. Kreft er hyppigste dødsårsak for de under 75 
år og det forventes en markant økning av nye krefttilfeller de nærmeste årene. Ett av tre 
krefttilfeller kan forebygges. 

Vi takker for tilsendte høringsdokumenter og vil her kort kommentere departementets forslag 
til forskrift. 

• Vi gjentar vårt syn i forbindelse med høringen til prop. 109 L om at det bør lages 
veiledningsmateriell tilsvarende «Guide til god internkontroll etter alkoholloven» (ref. 
avsnittet 3.2.2 Plikt til å ha internkontroll nedenfor). 

• Under§ 3 Aldersgrenser bør selgers alder nevnes spesielt (ref. 3.3.2 Særlige 
momenter som skal kontrolleres og 3.8 Presisering av aldersgrensen). (Jf 
tobakksskadeloven § 17. Aldersgrenser). Vi foreslår også en endring i andre setning 
slik at hele paragrafen blir som følger: 

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater må ikke skje til personer under 18 år, selv om 
vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. 
Ansatte på salgssteder har rett og plikt til å kreve legitimasjon av alle som ser ut som de er 
under 25 år og taste inn fødselsdato. Tilsvarende kan salg til forbruker bare foretas av 
personer over 18 år.; 

• Under§ 1 Formål foreslår Kreftforeningen at det tilføyes: «og på sikt bidra til å oppnå 
et tobakksfritt samfunn». 

Formålsparagrafen blir da: Formålet med denne forskrift er å begrense helseskadene av 
tobakksbruk og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn, gjennom å sikre at 
omsetningen av tobakksvarer og tobakkssurrogater foregår i tråd med tobakksskadelovens 
bestemmelser, herunder å hindre salg til mindreårige. 
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Med vennlig hilsen 

; Begrunnelse/forklaring: Gitt at det finnes systemer for inntasting av fødselsdato, tilsvarende de som 
er omtalt i artikkelen http://www.nettavisen.no/nyheter/sjekker-deg-grundigere-nar-du-kjper
l/3530024.html, bør det vurderes å innføres et system for dette, slik at de i kassen slipper hoderegning 
i en hektisk hverdag. Systemet gir dessuten en oversikt over ansatte som sjelden eller aldri spør 
kunder om legitimasjon, slik at det kan tas opp internt. 
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