
7. FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN  
Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)  
Departementet vil foreta en grundig gjennomgang av systematikken i loven, herunder 
vurdere kapittelinndeling. Foreløpig er derfor nye bestemmelser gitt en tilfeldig midlertidig 
nummerering for å underlette høringsinstansenes tilbakemelding. Endringer er markert i 
kursiv. Slettelser er overstreket for at høringsinstansene lettere skal kunne se hvilke 
bestemmelser som foreslås opphevet. Lovbestemmelser i parentes angir de 
bestemmelsene der Departementet ikke foreslår konkrete endringer, men ønsker innspill 
som grunnlag for videre vurderinger. 
  
I lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader gjøres følgende endringer: 
  
§ 1. Formål  
Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer 
medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre 
regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, 
fremme at de som allerede bruker tobakksvarer slutter med det og beskytte befolkningen 
mot eksponering for tobakksrøyk.  
MHVIØ – Ingen kommentar 
 
§ 2. Definisjoner  
Med tobakksvarer forstås i denne lov varer som kan røykes, innsnuses, suges eller 
tygges såfremt de helt eller delvis består av tobakk.  
Med snus forstås i denne lov tobakksvarer beregnet på oral bruk, laget helt eller delvis 
av tobakk, med unntak av de tobakksvarer som er beregnet på å røykes eller tygges.  
Med tobakkssurrogat forstås i denne lov produkt som etter sin bruksmåte tilsvarer 
tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk.  
Med tobakksimitasjon forstås i denne lov produkter som etter sin form har en nær likhet 
med tobakksvarer eller røykeutstyr, men som ikke inneholder tobakk eller 
tobakkssurrogat.  
Med røykeutstyr forstås i denne lov varer som etter sitt formål hovedsakelig benyttes i 
forbindelse med tobakksvarer.  
Med salg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer til forbruker mot vederlag.  
Med engrossalg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer mot vederlag som ikke 
omfattes av sjette ledd.  
Med spesialforretning for tobakk forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger 
tobakksvarer eller røykeutstyr.  
Med tobakkssponsing forstås i denne lov enhver form for offentlig eller privat bidrag til et 
arrangement, en virksomhet eller en person med den hensikt eller den direkte eller 
indirekte virkning, å fremme salget av tobakksprodukter.  
Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og 
hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet 
(Med serveringssteders uteområder menes områder som ligger i tilknytning til 
serveringsstedet og hvor forholdene er lagt til rette for at stedets gjester kan oppholde 
seg i kortere eller lengre tid.)  
Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som skal regnes som tobakksvarer, 
tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner og røykeutstyr, og nærmere kriterier for hva som 
menes med spesialforretning. I tvilstilfelle kan departementet avgjøre spørsmålene med 
bindende virkning.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 



§ 3. Geografisk virkeområde  
Loven gjelder for Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan likevel 
bestemme at deler av loven ikke skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette 
særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.  
Loven kommer til anvendelse for petroleumsvirksomhet til havs i den grad slik 
virksomhet omfattes av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 4. Forbud mot tobakksreklame  
Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder røykeutstyr, 
tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.  
Tobakksvarer må ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.  
Et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvare kan ikke benyttes i 
reklame for andre varer eller tjenester, så lenge det aktuelle merke benyttes i forbindelse 
med en tobakksvare.  
Tobakksvarer kan ikke lanseres ved hjelp av varemerker som er kjent som, eller i bruk 
som, merke for andre varer eller tjenester.  
Kongen kan gi forskrifter om unntak fra reglene i denne paragraf.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
 
§ 4A. Forbud mot tobakkssponsing  
Alle former for tobakkssponsing er forbudt.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 5. Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr  
Synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder er forbudt. Tilsvarende 
gjelder for tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og for automatkort som gir kunden 
adgang til å hente ut tobakksvarer eller røykeutstyr fra automat.  
Forbudet i første ledd gjelder ikke for spesialforretninger for tobakk.  
Det kan på utsalgssteder gis nøytrale opplysninger om pris, og om hvilke tobakksvarer 
som selges på stedet. Tilsvarende gjelder for røykeutstyr.  
Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og 
gjøre unntak fra dem. 
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
 (§ 5A. Forbud mot selvbetjening av tobakksvarer (ny)  
Selvbetjening av tobakksvarer for forbrukere er forbudt.  
Forbudet i første ledd gjelder ikke i spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder 
for avgiftsfritt salg på flyplasser.) § 6. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer  
Enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk 
person som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for 
tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 9A. Forbud mot innførsel og salg av tobakksetuier, esker mv. (ny)  
Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele esker, omslag, innpakninger og 
ethvert annet produkt som har til hensikt å helt eller delvis skjule eller tilsløre 
helseadvarslene i § 9 første ledd.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 



§ 10A. Forbud mot salg av mindre pakninger (ny)  
Til forbruker kan det kun selges forpakninger som inneholder minst 20 sigaretter. 
Sigaretter kan ikke selges i detaljsalgspakninger som inneholder mindre pakninger eller 
som kan deles opp i mindre pakninger.  
Sigarer kan selges enkeltvis med advarselsmerking på pakningen i henhold til forskrift 6. 
februar 2003 nr. 141 § 9.  
Departementet kan gi forskrifter om minste antall og vekt tobakksvarer per forpakning 
som kan selges i detaljsalg.  
MHVIØ IKS – Skjønner ikke hvorfor? I en ”utsatt” situasjon er det lettere å tømme 
en 20-pakning enn en 10-pakning. Har ikke tro på at dette vil ha volumreduserende 
effekt på kjøp av sigaretter!  
§ 10B. Forbrukertesting (ny)  
Enhver form for testing av tobakksvarer ved hjelp av forbrukere er forbudt.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 11. Aldersgrenser  
Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater eller 
tobakksimitasjoner, til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare 
finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år.  
Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år. Det samme 
gjelder salg av tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og røykeutstyr. Dette gjelder 
likevel ikke hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.  
Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av tobakksvarer og 
sigarettpapir.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 12. Røykeforbud i lokaler og transportmidler  
I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det 
samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er 
samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi 
dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.  
Røyking kan tillates på/i inntil halvparten av overnattingsrom på hoteller og andre 
overnattingssteder/virksomheter. De røykfrie overnattingsrommene må ikke være mindre 
eller av dårligere standard enn overnattingsrom hvor røyking tillates.  
Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i 
inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere 
standard enn lokaler hvor røyking tillates.  
Røyking kan ikke tillates i serveringssteder.  
Inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. 

Eieren eller den som disponerer lokalene eller transportmidlene, plikter å sørge for at 
reglene gitt i eller i medhold av disse bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres 
med tydelige skilt at røyking er forbudt på steder hvor det kan være tvil om dette, samt 
ved inngangen til alle serveringssteder. For å sikre at forbudet mot røyking på 
serveringssteder etterleves, skal serveringssteder føre internkontroll og etablere et 
internkontrollsystem. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor 
tilsynsmyndighetene.  
Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver lokalet eller 
transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold 
av paragrafen her kan bortvises fra lokalet eller transportmidlet.  
Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og 
kan gjøre unntak fra dem.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 



 
(§ 12A. Vern av barn mot passiv røyking (ny)  
Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne 
retten blir oppfylt).  
MHVIØ IKS – Hvem er tiltenkt å være tilsynsmyndighet for dette forholdet i hus og 
hjem?  
 
§ 12B. Tobakksforbud i lokaler og uteområder til barnehager (ny)  
Tobakksbruk er ikke tillatt i barnehagers uteområder.  
Bestemmelsene i § 12 femte ledd gjelder tilsvarende.  
Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse 
bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 12C. Tobakksforbud for elever i skoletiden og i skolens uteområder (ny)  
Tobakksbruk er ikke tillatt på grunnskoler og videregående skolers uteområder.  
Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.  
Bestemmelsene i § 12 femte ledd gjelder tilsvarende.  
Departementet kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse 
bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 13. Tilsyn med tobakksforbudene  
Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold av §§ 12, 12B første ledd 
og 12C første og annet ledd overholdes. Kommunestyrets myndighet etter denne 
paragraf kan delegeres til et organ i kommunen eller til et fellesorgan for flere kommuner. 
Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.  
Reglene vedrørende kommunestyrets og Arbeidstilsynets virksomhet som tilsynsorgan 
etter henholdsvis §§ 4a-7 til 4a-9 og 4a-12 i lov 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene og §§ 18-4 til 18-8 i lov 17. juni 2005 nr. 62 om 
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) får tilsvarende 
anvendelse ved tilsyn etter paragrafen her.  
Oljedirektoratet fører tilsyn med at reglene i og i medhold av § 12 overholdes innen det 
ansvarsområde Oljedirektoratet har i petroleumsvirksomheten i henhold til lov 17. juni 
2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
Sjøfartsmyndighetene fører tilsyn med at reglene i og i medhold av § 12 overholdes på 
skip samt fartøyer og innretninger for øvrig. I sin tilsynsmyndighet kan nevnte 
myndigheter bruke tilsvarende virkemidler som de har etter gjeldende regler om 
helseforhold og arbeidsmiljø på skip og innretninger innen petroleumsvirksomheten.  
Forsvarsstaben fører tilsyn med at reglene i og i medhold av § 12 overholdes på 
Forsvarets fartøyer.  
Sysselmannen fører tilsyn med at reglene i og i medhold av § 12 overholdes på 
Svalbard. Sysselmannen kan overlate til Longyearbyen lokalstyre å føre tilsyn for 
Longyearbyen.  
Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold 
av § 12 og sette vilkår for eventuell dispensasjon. På arbeidsplasser med 
arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra utvalget legges ved søknaden. På arbeidsplasser 
uten arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra verneombud legges ved.  
Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og 
kan gjøre unntak fra dem.  
MHVIØ IKS – Her bør det, spesielt i forbindelse med serveringssteder, gjøres en 
langt tydeligere avklaring av hva som er kommunens/Arbeidstilsynets rolle. Dette 



for å sikre mot at to tilsynsmyndigheter ”kommer i tett rekkefølge” og i verste fall 
fatter forskjellige vedtak. Det bør ikke være mer enn en tilsynsmyndighet pr 
tilsynsobjekt.  
Utendørs serveringsområder, og utforming av disse er et svært godt eksempel på 
dette forholdet.      
 
§ 14. Direktoratets tilsynsansvar  
Direktoratet fører tilsyn med at bestemmelsene i §§ 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10A og 10B 
og bestemmelser gitt i medhold av disse lovbestemmelsene, overholdes. Direktoratet 
kan foreta slik granskning og besiktigelse som det finner nødvendig for å utføre sine 
gjøremål etter loven.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 18. Forbud mot eksport av snus  
Det er forbudt å eksportere snus til land som er medlem av det Europeiske Økonomiske 
Samarbeidsområde, og som har utferdiget forbud mot omsetning av snus.  
Eksportforbudet gjelder ikke for snus som tas med av en reisende til dennes personlige 
bruk eller til gave for personlig bruk.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 18A. Registreringsplikt for produsenter og importører (ny)  
Den som produserer eller innfører tobakksvarer, tobakkssurrogater og 
tobakksimitasjoner til Norge har plikt til å registrere seg hos Helsedirektoratet for å drive 
denne virksomheten.  
Toll- og avgiftsetaten skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt på forespørsel fra 
Helsedirektoratet gi de opplysninger som er nødvendige for at direktoratet skal kunne 
holde oversikt over hvem som driver import og produksjon av tobakksvarer, 
tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater, herunder opplysninger om kvantum og type 
produkter.  
Helsedirektoratet skal av eget tiltak gi toll- og avgiftsetaten løpende opplysninger om 
hvilke virksomheter som er registrert etter første ledd.  
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om registreringsplikten, 
herunder hvilke opplysninger som skal registreres om den enkelte aktør. Departementet 
kan gi forskrifter om opplysnings- og meldeplikten.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 19. Straff  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbud eller påbud gitt i eller i medhold av 
denne lov straffes med bøter. Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som 
fullbyrdet forseelse.  
Denne bestemmelse får ikke anvendelse på § 12A.   
Departementet kan ved forskrift bestemme at straff for uaktsom overtredelse ikke skal 
anvendes uten etter advarsel fra politiet.  
MHVIØ IKS – Hvem skal passe på § 12A? 
 
Kapittel … Bevillingsordning for salg av tobakksvarer  
 
§ 22. Bevillingsplikt  
Salg av tobakksvarer kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 



§ 23. Retten til salg av tobakksvarer  
Salg av tobakksvarer kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller på 
grunnlag av tillatelse som nevnt i § 24. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en 
bestemt type virksomhet.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 24. Salg av tobakksvarer på flyplasser  
Avgiftsfritt salg av tobakksvarer kan skje etter tillatelse fra toll- og avgiftsetaten. Tillatelse 
kan kun gis for salg til reisende på vei til utland fra norske flyplasser eller til reisende som 
ankommer norske flyplasser fra utland.  
Helsedirektoratet fører tilsyn med tobakksskadelovens bestemmelser om salg av 
tobakksvarer på flyplasser.  
MHVIØ IKS – Skjønner ikke hvorfor det ikke legges begrensinger her? 
 
§ 25. Bevillingshaver  
Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 26. Bevillingsperioden  
Kommunal bevilling til salg av tobakksvarer gis inntil videre. Slike bevillinger kan 
dessuten gis for en bestemt del av året, men ikke for en enkelt anledning.  
MHVIØ IKS – Ingen kommentar 
 
§ 27. Bevilling for salg  
Bevilling for salg gis av kommunen.  
Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra politiet.  
Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for 
å kunne ta stilling til om kravene i §§ 30 og 31 er oppfylt.  
Melding om gitte bevillinger sendes politiet.  
Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. 
Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til 
vertskommunens klageorgan.  
MHVIØ IKS – Her er det vel en fordel om bevillingen håndteres av kommunen som 
også behandler tilsvarende i forhold til skjenking. Ser derfor ingen praktiske 
fordeler med å gi mulighet for delegasjon til interkommunal sammenslutning.  
 
§ 28. Krav til søknaden  
Søknaden skal være skriftlig (og være ledsaget av et søknadsgebyr). Søkeren skal i 
søknaden uoppfordret fremlegge de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta 
stilling til om lovens krav for å tildele bevilling er oppfylt.  
Utsalgssteder som selger tobakk når bevillingsordningen trer i kraft, skal tildeles 
bevilling. Opplysninger som nevnt i første ledd skal ettersendes kommunen senest innen 
tre måneder fra bevillingsordningens ikrafttredelsestidspunkt.  
Departementet kan gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til søknaden (og om 
søknadsgebyret). 
MHVIØ IKS – Dette kravet om at søknader skal være ledsaget av et søknadsgebyr 
gjør vel at dette forholdet bør behandles i kommunen og ikke delegeres til et en 
interkommunal sammenslutning? Bør sees i sammenheng med § 29 
Bevillingsgebyr. 
 
  



§ 29. Bevillingsgebyr  
For bevilling til salg av tobakksvarer skal det betales et årlig bevillingsgebyr. Gebyret 
tilfaller kommunen.  
Departementet gir forskrifter om gebyrsats og innbetaling av gebyret.  
MHVIØ IKS – Se kommentar til § 28. 

 
§ 30. Krav til vandel  
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 
uklanderlig vandel i forhold til tobakkslovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning 
som har sammenheng med tobakksskadelovens formål.  
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller et selskap som driver 
virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av 
sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses for å ha vesentlig 
innflytelse på virksomheten.  
I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det 
også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med 
nærstående menes  

1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i 
ekteskapslignende forhold 

 

2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken  
3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 

2 i ekteskapslignende forhold 
 

MHVIØ IKS – Her er det behov for bedre kunnskap om lokale forhold enn det som 
normalt er tilgjengelig i en interkommunal sammenslutning.  
 
§ 31. Styrer og stedfortreder  
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgsstedets størrelse.  
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft 
av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salget, 
herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler 
styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer 
dersom styrer slutter.  
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om 
tobakksskadeloven og bestemmelser gitt i medhold av den.  
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til tobakkslovgivningen 
og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med tobakksskadelovens 
formål. Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det 
ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.  
På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere 
seg. 
Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og 
kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan 
gi forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at 
bevillingen utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov.  
MHVIØ IKS – se kommentar til § 30. 
 
§ 32. Inndragning av salgsbevillinger  
Kommunen kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for en kortere eller lengre periode 
dersom vilkårene i § 30 ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller 
sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det 



samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen 
lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formål.  
Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet 
legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan 
klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også 
legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen.  
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. 
Departementet kan gi forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen 
etter dette ledd, herunder om inndragningsperiodens lengde.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 33. Politiets stengningsadgang  
Politiet kan stenge et sted som driver salg av tobakksvarer uten å ha bevilling.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 34. Kontroll med salgsbevillinger  
Kontroll med utøvelsen av kommunal salgsbevilling for tobakksvarer tilligger kommunen.  
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgsstedets lokaler (og 
regnskaper, herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra 
bevillingshaver). Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere 
nødvendige vareprøver til bevillingsmyndigheten.  
Departementet kan gi forskrifter om kontroll med salg og om utøvelsen av kontrollen.  
Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i 
medhold av denne lov overholdes.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 35. Overdragelse, død og konkurs  
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved 
overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap 
som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i 
inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes 
om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. 
Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, 
kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i inntil 
ytterligere en måned.  
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette 
virksomheten i henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom  

 



bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra tobakksvarer 
til bevillingshavere etter denne lov.  
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 36. Saksbehandlingsregler  
For søknad om bevilling etter denne loven som faller inn under tjenesteloven, skal 
saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være tre 
måneder. Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når 
saksbehandlingsfristen er utløpt, gjelder ikke for bevillinger etter loven her.  
For tillatelser etter § 18A skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11første 
ledd første punktum være to måneder.  
Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i 
tjenesteloven for bevillinger og andre tillatelser i loven her. Saksbehandlingsreglene kan 
fravike reglene i forvaltningsloven.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 37. Opplysnings- og meldeplikt  
Politiet plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for 
behandlingen av salgsbevillingssaker.  
Dersom politiet avdekker forhold som kan antas å ha betydning for bevillingsspørsmålet, 
plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere 
bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om melde- og 
opplysningsplikten.  
MHVIØ IKS – ingen kommentar 
 
§ 38. Opplysninger til statistiske formål mv  

Departementet kan gi forskrifter om plikt for tilsyns- og bevillingsmyndighet, 

bevillingshaver, den som har tillatelse til avgiftsfritt salg på flyplasser og den som 

driver engrossalg til å avgi opplysninger til statistiske formål. 

MHVIØ IKS – ingen kommentar 

 


