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Høringssvar - forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av 
tobakksvarer mv 

Nedenfor er kommentarer fra Det helsevitenskapelige fakultet, ved UiT Norges arktiske universitet 

(UiT), knyttet til forslaget utarbeidet fra Helse og Sosial departementet. UiT støtter de fleste av 

forslagene og anser det som viktig å få disse på plass.  

 § 1 UiT støtter formålet med forskriftene som er å begrense helseskadene av tobakksbruk 

 § 3-9 UiT anser som viktige tiltak i så måte.  

 § 10 UiT går imot at petroleumsvirksomhet til havs skal unntas fra registreringsplikten og at 

helsedirektoratet også skal kontrollere denne virksomheten.  

Hvis dette blir for komplisert foreslår vi at salg av tobakksprodukter opphører på 

petroleumsvirksomhet til havs. Da kan ansatte kjøpe med seg for bruket de skal ha for 14 dager 

fra et utsalg som har registreringsplikt. Opphør av salg av tobakksprodukter på 

petroleumsvirksomhet til havs vil være til stor støtte for dem som har sluttet eller forsøker å 

slutte å bruke tobakksprodukter. Dette vil igjen være med å begrense helseskadene av 

tobakksbruk.  

 § 25 UiT anbefaler at årlig tilsynsavgift økes og settes til 6000 kroner. Spesielt de første årene 

er det viktig at kommunene har midler til å gjøre gjentatte tilsyn og såkalte risikobaserte tilsyn. 

UiT anbefaler samme tilsynsfrekvens som alkoholforskriftene tilsier de første fem årene, dvs. 

3 ganger så mange kontroller som de har utsalgssteder.  

 § 31 UiT anbefaler at alle som driver salg av tobakksvarer osv. plikter årlig å avgi opplysninger 

til bruk for statistiske formål til Folkehelseinstituttet, uten at FHI må anmode om dette.  
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