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VEDTAK: 
 
Trondheim kommune avgir følgende høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementets 
høring om forslag til endringer i tobakksskadeloven:   
 
Trondheim kommune støtter i hovedsak opp om forslagene til endringer i tobaksskadeloven 
som skal beskytte barn og unge mot skadevirkninger av røyk og snus. 
 
Tobakkskadeloven § 11 første ledd fastsetter en aldersgrense på 18 år for kjøp av 
tobakksvarer. Det er i dag ingen som har ansvar for å føre tilsyn med utsalgsstedenes 
overholdelse av aldersgrensen. Forslag om innføring av en kommunal bevillingsordning for 
salg av tobakk er begrunnet med hensynet til en effektiv kontrollordning.  
 
Trondheim kommune støtter formålet om å opprette en tilsynsordning med 
aldersbestemmelsen, men stiller spørsmålstegn ved forholdsmessigheten mellom mål og 
middel, når det gjelder innføring av en bevillingsordning.  
 
Håndteringen av den foreslåtte bevillingsordningen vil kreve betydelige ressurser. Til tross for 
at kommunen allerede har et innarbeidet kontrollsystem, vil en tobakksbevilling kreve 
betydelig administrasjon. Eksempelvis må alle steder som vil bli bevillingspliktige kartlegges, 
registreres i postsystem og kontaktes. I tillegg må det utstedes nye bevillingsdokumenter, og 
eventuelt vedtas inndragning av disse etter at overgangsperioden er over og ved eventuelle 
brudd. Det må også foretas vandelsvurdering, fakturering av gebyr og purring på innbetaling. 
Departementets beregning av kostnadene ved ordningen, kan være for lave. 
  
På bakgrunn av dette ber Trondheim kommune om at det vurderes en selvkostfinansiert 
tilsynsordning i stedet for an bevilgningsordning., 
    
Når det gjelder synet på tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, støtter Trondheim 
kommune konklusjonene om at barn og unge bør få et bedre vern mot passiv røyking og at 
dette bør gjenspeiles i lovverket.  
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Trondheim kommune mener det ikke er hensiktsmessig med sentrale regler for innebygging 
av uteserveringer for å få en ensartet saksbehandling i landet. 
 
 
 
 
Behandling: 
Geirmund Lykke (KrF) foreslo 
Trondheim kommune avgir følgende høringsuttalelse til Helse og omsorgsdepartementets 
høring om forslag til endringer i tobakksskadeloven: 
 
Trondheim kommune støtter i hovedsak opp om forslagene til endringer i tobakkskadeloven 
som skal beskytte barn og unge mot skadevirkninger av røyk og snus. 
 
Tobakkskadeloven § 11 første ledd fastsetter en aldersgrense på 18 år for kjøp av 
tobakksvarer. Trondheim kommune støtter opprettelsen av en tilsynsordning med 
aldersbestemmelsen og forslaget om innføring av en kommunal bevillingsordning for salg av 
tobakk. Det forutsettes at behandlingsgebyrer gjør ordningen selvfinansierende. 
 
Når det gjelder synet på tiltak for å beskytte barn mot passiv røyking, støtter Trondheim 
kommune konklusjonene om at barn og unge bør få et bedre vern mot passiv røyking, og at 
dette bør gjenspeiles i lovverket. 
 
Trondheim kommune mener det er hensiktsmessig med sentrale regler for innebygging av 
uteserveringer, for å få en ensartet saksbehandling i landet. 

Tone Stav (H) foreslo slikt nytt siste pkt. 
Adgangen til å ha røykerom på institusjoner kan ikke oppheves før alle beboere på 
institusjoner som ønsker det, har enerom. 
Til erstatning for de siste to linjer i innstillingen: 
Trondheim kommune mener det ikke er hensiktsmessig med sentrale regler for innebygging 
av uteserveringer for å få en ensartet saksbehandling i landet. 
 
Votering 

1. Lykkes forslag falt mot 2 stemmer (KrF, V) 
2. Innstillinga minus de to siste setningene ble vedtatt mot 1 stemme (KrF) 
3. Ved alternativ votering mellom innstillingas to siste setninger og Stavs forslag, ble 

innstillinga vedtatt med 6 stemmer (4Ap, SV, KrF), mot 5 stemmer (3H, FrP, V) avgitt 
for Stavs forslag 

4. Stavs tillegg vedr innebygging av uteservering ble vedtatt mot 1 stemme (KrF) 
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