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Høring om endringer og tillegg i tobakksskadeloven 

Coop har over 1,3 millioner forbrukere som medlemmer og eiere. Vi ønsker å medvirke til 

god helse blant befolkningen, samtidig som forbrukere skal kunne ta egne valg.  

 

Bevillingsordning for salg av tobakk 

Coop er i utgangspunktet positive til virkemidler for å styrke alderskontroll av tobakk og er 

for å innføre en bevillingsordning for salget.  Coop mener det er et premiss at det gis 

automatisk bevilling for de utsalgsstedene som selger tobakk i dag.  

 

Kommunen og skjønnsmessige  

Coop er enig i at kommunen ikke bør kunne gi skjønnsmessig avgjørelser og dermed kunne gi 

begrensinger i antall utsalgssteder og mener at kommunen heller ikke kan gi begrensninger 

pga andre lokale hensyn. Coop mener det bør vurderes nøye om kommunene skal kunne 

oversitte saksbehandlingsfristen. Dette gir mulighet for at søknader om bevilling kan bli 

liggende i uforholdsmessig lang tid. 
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Vandelsattest 

Coop er enig i at det kun er politiet som bør gi uttalelse i forbindelse med søknadsbehandling 

og vandelsvurdering.  

 

Finansiering av ordningen 

I spørsmålet om finansiering av ordningen mener Coop at dette bør kunne sees på sammen 

med bevilling etter alkohollovgivningen. Det vil  i de aller fleste tilfelle være slik  at en butikk 

som har bevilling for salg av alkohol også er skikket til å selge tobakk. Her burde det gjennom 

samordning  kunne oppnås store innsparinger både mht kontroller, gebyr, kurs/opplæring 

mv.  

Det er viktig at innføringen av bevilling gjøres slik at det blir minst mulig byråkrati og ekstra-

arbeid både for bevillingsgiver og bevillingsinnehaver. 

 Coop ber at om bevillingsgebyr blir gjennomført på en slik måte at det kun blir et flatt gebyr, 

og ikke som foreslått tre gebyr (års-bevillingsgebyr, eget søknadsgebyr og gebyr for 

avholdelse av kunnskapsprøve i tobakkskadeloven.)  

Det kan også anføres at Coop har egen kursmoduler for alle ansatte og i prinsippet kan 

gjennomføre kunnskapsprøver selv.   

 

Ensartet praksis 

Coop vil anføre at det er meget viktig at det etableres en ensartet praksis over hele landet 

for eventuelle inndragninger og at dette gis i en forskriftshjemmel.  

 

Selvbetjening 

Coop er av den oppfatning at snus ikke bør behandles på samme måte som 

sigaretter/tobakk. Først og fremst fordi snus er ferskvare og må oppbevares kjølig. 

Muligheten til å flytte snusskap er i dag sterkt begrenset i mange av Coops små butikker. 

Området ved kassen er veldig begrenset og det må til mye tilpasninger og investeringer for å 

gjennomføre en flytting. For noen mindre butikker er dette mest sannsynlig ikke mulig på  
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grunn av plassmangel. Flytting eller ombygging av eksisterende kjøleskap på en slik måte at 

det tilfredsstiller de nye kravene, vil medføre store merkostnader. Coop har pr i dag ikke en 

konkret oversikt over disse kostnadene, og det er fare for at enkeltbutikker vil flytte snus inn 

i tørrskap for å tilfredsstille de nye forskriftene, og dermed ødelegge produktet. 

 

Display på snuskjøl / tobakks skap 

Snus - og sigarettsskap er i dag tildekket med grå film slik at ingen av produktene er synlige 

for forbrukerne.  Det er kun merkingen av skapene som gjør forbrukerne oppmerksom på at 

det er snus/sigaretter/tobakk inne i skapene.  I høringsnotatet foreslås det at all merking av 

snusskap og tobakkshyller forbys og at det i stedet skal benyttes lister på A4 ark som 

forteller hvilke tobakksprodukter som er tilgjengelige.  Coop anser att dagens regler om 

merking ikke ytterligere bør innskjerpes. 

 

Med vennlig hilsen 

Coop Norge Handel AS   

  

Svein Fanebust   Håkon Ødegaard 

Administrerende  direktør  Næringspolitisk sjef 

     

 

 

 

 

 


