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

Skien kommune har følgende merknader til forslag om forskriften:

Registrering:
Det er viktig at hvert salgssted registreres med kommune.
Det må registreres med riktig næringskode
Kontaktperson bør være den som har det daglige ansvaret for salget
Åpnings tider må registreres slik at kommunen kjenner til når tilsyn kan utøves
Det må kunne hentes ut rapport med nødvendige opplysninger for kontroll over egen kommune
slik at kontrollørene har nødvendige opplysninger for gjennomføring av kontroller.
Kontroller medfører at alle virksomheter må være registrert med oppdaterte og riktige detaljer i
registeret .
Registreringen må medføre at opplysninger til enhver tid er oppdatert

Tilsyn:
Rapporter etter kontroll må følge samme prosedyre som ved salg - og skjenkekont roller. Avvik fra
dette vil medføre økt ressursbelastning.
Tilsyn utover de som i dag er omfattet av servering - salg - og skjenkekontroll vil medføre økte
ressurser for kommunen
Når kontrollene nå skal omfatte alle typer utsalgssteder for salg av tobakk må stillingene til de
allerede faste kontrollørene økes. Kontroll på frisører, spesialbutikker, ulike transportmidler osv.
tilsier økt ressursbehov i kommunen. Dette er det ikke tatt høyde for i forskriften.
Gjennomføring av denne type kontroll vil medføre le ngre kontrolltid på hvert utsalgssted.
Kontrollørene må stå ved kassene i en lengre periode for å se gjennomført kjøp. Dette er det
ikke tatt høyde for i forskriften.
Tilsynsavgiften er satt så lavt at det ikke er mulig å få dekket inn de reelle kostnade r ved
kontrollene
Tilsynsfrekvensen er satt så lavt at man må stille spørsmål om kontroll av denne type vare i det
hele tatt er hensiktsmessig og om man oppnår hensynet med loven formål
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På bakgrunn av ovennevnte merknader vil kommunen bemerke at gjennomføring av tilsyn med salg av 
tobakksvarer vil kreve økte stillinger for kontrollører og saksbehandling og at gebyret til kommunen må 
dekke opp for dette.  Det foreslåtte gebyr vil ikke være tilstrekkelig for å dekke de reelle utgifter. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eva Ebersteen Ulvin 
fagleder 
3558 1510  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 


