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Høringssvar forslag til endringer i tobakksskadeloven 

Det vises til høringsbrevet datert 31. januar 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Skadevirkningene av røyketobakk er godt dokumentert og vi støtter forebyggende tiltak for å 
redusere potensialet for slike skader.  

Det er fornuftig at barn og unges bruk av tobakksvarer fokuseres spesielt ved tiltak målrettet mot 
områder og arenaer hvor disse ferdes eller kan påvirkes. Forskning og kommunikasjon til publikum 
om skadevirkningene og hvordan de kan motarbeides, bør videreføres og gjerne styrkes 

Det er ikke lenge siden det ble forbudt med synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgsstedene. 
Resultatene av dette bør analyseres grundigere før ytterligere restriksjoner på salget av tobakk 
gjennomføres. 

Det dreier seg om en lovlig handelsvare. Det er dermed svært vesentlig at tiltak for å begrense 
tilgjengeligheten har så positiv virkning for folkehelsen at det rettferdiggjør tiltakene. 

Videre bør det tas hensyn til at inngrepet ikke i uforholdsmessig høy grad støter an mot personers 
frie vilje og frie valg.  

De to ovenfor nevnte momenter er ikke godt nok utredet i forhold til flere av de foreslåtte tiltak som 
forbud mot salg av mindre tobakkspakninger, presisering av forbudet mot synlig oppstilling, å fjerne 
adgangen til å ha røykerom, forbud mot røyking på enkeltkontorer/testing av 
tobakksvarer/tobakksponsing/import og salg av særskilte tobakksetuier/bygge inn uteserveringen 
eller en normativ lovgivning om barns rett til passiv røyking. 

Det bør ikke treffes aldersgrensetiltak som hindrer servicehandelen i å ansette personer under 18. 

Vi tviler på at en kommunal bevillingsordning for salg av tobakk som foreslått i høringsnotatet 
medfører så stor reduksjon av tilgjengeligheten til røyketobakk at dette tiltak kan rettferdiggjøres. 
Det er ikke sannsynliggjort av departementet at tiltaket kan ha slik virkning. 

Derimot vil en slik bevillingsordning føre til økte kostnader og byråkrati i en tid hvor det er en 
målsetting i samfunnet å forenkle regelverket og gjennomføringen av det. 

Helsevirkningene av snus kommer ikke i samme alvorlighetskategori som røyking. Dessuten har 
snusing positiv effekt som røykeavvenningsmiddel. Forskeres motstridende utsagn om skadeligheten 



av snus bør medføre mer analyser av dette før det treffes tiltak. Selvbetjening av snus bør dermed 
opprettholdes inntil videre. 

Vi viser ellers til høringssvaret fra Hovedorganisasjonen Virke og til faktagrunnlaget beskrevet i 
høringssvaret fra Swedish Match. 
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