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HØRINGUTTALELSE TIL FORSLAG OM INNFØRING AV STANDARDISERTE 

TOBAKKSPAKNINGER OG GJENNOMFØRING AV TOBAKKSKONVENSJONEN 

ARTIKKEL 5.3 

 

Standardiserte tobakkspakninger 

LHL støtter forslaget om innføring av standardiserte tobakkspakninger.  

LHL er positive til alle tiltak som kan bidra til å redusere tobakksforbruket blant unge. 

Standardiserte tobakkspakninger (plain packaging) er et viktig tiltak for å forebygge at unge 

begynner med tobakk. LHL mener departementet legger frem gode begrunnelser for hvorfor 

standardiserte tobakkspakninger er et egnet tiltak for å oppnå dette formålet.  

LHL støtter at alle tobakksprodukter skal omfattes og alle salgssteder, inkludert tax-free 

utsalg. 

 

LHL mener at tobakksindustriens sine argumenter om at det ved innføring av standardiserte 

tobakkpakninger vil bli billigere tobakk og et større svart marked, ikke har noe empirisk 

belegg. Jfr. erfaringene fra Australia. Tvert i mot viser studier fra Australia at 

tobakkspakningene har fått mindre appell. At effekten av helseadvarslene har økt og at 

helserisikoen ved bruk av tobakk blir ennå tydeligere kommunisert og oppfattet.  

 

Ikrafttredelse 

LHL mener ikrafttredelse må gjelde fra 1. januar 2016.  

 

Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 om forholdet til tobakksindustrien 

LHL mener det er helt påkrevd med en strengere lovregulering av tobakksindustriens 

virksomhet i Norge. 

 

Det er gjennom rettssaker og forskning godt dokumentert at tobakksindustrien bruker en rekke 

tvilsomme metoder. I høringsnotatet gis det eksempler om innblanding i politiske prosesser og 

lovgivningsprosesser. Det brukes enorme ressurser på lobbyvirksomhet og det finnes mange 

eksempler på hvordan de gjennom dette har stoppet, bremset og utvannet forslag og tiltak som 

skal forebygge tobakksskader. De fabrikkerer støtte for sitt syn og får troverdige aktører til å 

argumentere for dette. Et eksempel er at de prøver å skape usikkerhet om anerkjent forskning 

og kunnskap om skadelige virkninger av tobakk. En velkjent strategi er å betale forskere for å 

imøtegå denne forskningen. En annen velkjent strategi er at de truer land som vil innføre 

strengere lovgivning på tobakksområdet med langvarige og kostbare rettssaker.  
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Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 pålegger staten i utformingen og gjennomføringen av sin 

offentlige helsepolitikk når det gjelder forebygging av tobakksskader å ta forholdsregler for å 

beskytte denne politikken mot kommersielle og andre interesser knyttet til tobakksindustrien.  

LHL gir sin fulle støtte til implementeringen av artikkel 5.3 i tobakksskadeloven. Det vil være 

et viktig grunnlag for å innføre tiltak som vil beskytte tobakkspolitikken fra 

tobakksindustriens påvirkning og innflytelse.  

 

LHL mener at Norge må legge til grunn de vedtatte retningslinjene til artikkel 5.3 og bruke 

det handlingsrommet som artikkel 5.3 gir fullt ut.  

 

LHL mener det er viktig å snarest mulig detaljregulere forholdsregler og beskyttelsestiltak i 

tobakksskadeloven. Tiltak som må på plass er plikt for tobakksindustrien til å opplyse om 

markedsstrategi, deres lobbyvirksomhet og hvem som har oppdrag for dem. Pålegg om at 

tobakksindustrien må rapportere om markedsandeler. At tobakksindustrien sin tilgang til 

offentlige myndigheter blir sterkt begrenset og at det legges ut referater fra alle møter mellom 

myndighetene og tobakksindustrien. 

 

Dette er tiltak som er nødvendige for å sikre effektiv beskyttelse av politikken som skal 

forebygge de skadelige virkningene av tobakk.  
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