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SVAR - HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSKADELOVEN 

 
Høringssaken er behandlet i Drammen bystyres møte 20.03.12.  
 
Drammen kommune stiller seg negativ til forslaget om å forby salg av mindre sigarettpakninger. 
Videre anbefaler Drammen kommune at salg av sigaretter fortsetter slik praksisen er i dag. Det vil si at 
også kiosker, bensinstasjoner osv uten alkoholbevilling får fortsette å selge sigaretter. Drammen 
Kommune mener videre at kontroller utover det som i dag er praksis da vil være unødvendig. 
Drammen kommune går imot forslaget om å oppnevne en kommunal bevillings- og tilsynsmyndighet.  
 
Drammen kommune mener det bør være en liberal praksis når det gjelder håndheving av 
røykeforbudet på serveringssteder. Det vil si at det ikke blir noen innstramning i forhold til dagens 
praksis. 
 
Kommunen er positiv til de øvrige foreslåtte lovendringene. I det følgende vil kommunen gi sine 
merknader til enkelte av endringsforslagene. 
 
Røykfrie arbeidslokaler; adgangen til å ha røykerom fjernes og forbud mot røyking på 
enkeltkontorer 
Kommunen støtter dette forslaget. Det skal bemerkes at dette forslaget også vil omfatte bingolokaler 
og andre forsamlingslokaler hvor det i dag er tillatt å røyke under forutsetning av at man har to 
likeverdige lokaler, og at det ikke foregår servering.  Forslaget vil forenkle tilsynet med denne type 
virksomheter.  Det er i dag forskjellig praksis i kommunene vedrørende dispensasjon for bruk av 
drikkeautomater i kombinasjon med røyking i bingolokaler.  Forslaget vil fjerne disse forskjellene og 
føre til likhet for loven. 
 



 
 

2 
 

Røykfrie uteområder ved skoler og barnehager, lovfesting av tobakksfri skoletid for elever og 
spørsmål om eventuell røykfri arbeidstid 
Kommunen er i utgangspunktet positiv til en lovfesting av disse sentrale føringene, som i hovedsak er 
fulgt opp i praksis i Drammen kommune.  
 
Forslaget om å endre forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 18 til også å omfatte 
røykfrie uteområder vil bety at tilsyn med bestemmelsen kan gjøres samtidig med tilsyn etter denne 
forskriften. 
 
Når det gjelder spørsmålet om røyk- og snusfri skoletid for elever over 18 år støter en imidlertid på 
prinsipielle problemstillinger. Det er etter kommunens oppfatning greit å forby tobakksbruk på skolens 
område, men når elever som er gamle nok til å kjøpe røyk eller snus kan forlate skolens område vil et 
forbud mot å snuse/røyke på et annet sted enn skolen være problematisk. 
 
Spørsmål om begrensning av den enkeltes handlefrihet gjør seg gjeldende i samme grad når det gjelder 
eventuell innføring av tobakksfri arbeidsdag for enkelte grupper av arbeidstakere eller arbeidsplasser.  
 
Røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter, oppheving av adgang til 
å ha røykerom med unntak av beboelsesrom på institusjoner 
Kommunen støtter disse forslagene. Dette vil medføre behov for økte ressurser til tilsyn, men vil i stor 
grad omfatte kommunens egen virksomhet. 
 
Spørsmål om det er behov for en normativ lovbestemmelse om barns rett til vern mot passiv røyking. 
Kommunen mener det er viktig å verne barn mot passiv røyking. Bestemmelsen ansvarliggjør de som 
har ansvar for barn selv om det ikke legges opp til straff eller tilsyn med bestemmelsen. 
 
Tilsynshjemmel 
Kommunen vil bemerke at det i § 13 er henvist til kommunehelsetjenesteloven som 
hjemmelsgrunnlaget for kommunen. Riktig hjemmel skal være folkehelseloven. Hjemmelsgrunnlaget 
bør derfor endres. 
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