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Høring av forslag om å innføre kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på
tobakkspakningene

Helsedirektoratet viser til høringsbrev av 7. mai 2009 vedlagt høringsnotat om forslag
om å innføre kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på tobakkspakninger.

Helsedirektoratet støtter departementets forslag om å innføre denne type advarsler og
vi ber om at departementet gjør dette så snart som mulig. Vår begrunnelse for å støtte
forslaget har selvsagt først og fremst sammenheng med den omfattende kunnskap om
helseskader ved røyking som i dag foreligger. Dernest viser vi til at mange land nå har
innført denne type advarsler med svært god erfaring.  Blant annet er
kombinasjonsadvarsler langt mer effektive enn tekstadvarsler. Den økte kunnskapen
befolkningen får om helseskader og røyking gjennom denne typen advarsler har god
effekt både på de som ønsker å slutte og på de unge som enda ikke har begynt med
tobakk. Det er også sentralt at dagens helseadvarsler har virket i mer enn 6 år og
tilgjengelige studier viser at budskapet i denne type advarsler svekkes over tid.

Vi har følgende tilleggskommentarer:

Norge er som kjent, forpliktet til å velge bilder fra et sentralt bildebibliotek utarbeidet av
EU. Departementet har i denne sammenheng, bedt høringsinstansene gi generelle
tilbakemeldinger om hvilke typer bilder høringsinstansene mener vil ha best effekt i
forhold til målsetningen. I og med at direktoratet har fått i oppdrag å utrede ved hjelp
av fokusgrupper hvilke bilder som bør innføres i Norge vil vi komme tilbake med
resultatene av denne utredningen og har derfor ingen kommentarer til dette her.

EU kommisjonen fattet 5. september 2003 en beslutning om bruk
kombinasjonsadvarsler på tobakkspakker.  Beslutningen fra EU gir myndighetene
mulighet for å gi regler som også forbyr forskjellige omslag, bokser poser eller andre
effekter som kan skjule de nye advarslene. Det er kjent at slike bokser har vært
markedsført blant annet i Brasil etter at reglene om kombinasjonsadvarsler ble innført
der. Vi minner departementet om at ulike bokser for oppbevaring av tobakksvarer ble
markedsført i Norge i forbindelse med innføring av den siste utvidelsen av merkingen i
2003/2004. En tobakksimportør sto bak markedsføringen.

Helsedirektoratet  •  Divisjon folkehelse og levekår
Avd. tobakk
Vera Vislie, tlf.: 24 16 34 68

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo •  Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



Dersom tilsvarende skjer i forbindelse med innføring av kombinasjonsadvarslene bør
departementet vurdere å innføre en klar hjemmel i tobakksskadeloven for å forby
dette.

EU kommisjonens beslutning av 5. september 2005 om anvendelse av fargefotografier
eller andre illustrasjoner som helseadvarsler på pakkene åpner for at Røyketelefonens
nummer kan være en del av alle kombinasjonsadvarslene.  Helsedirektoratet er svært
fornøyd med at departementet foreslår at Røyketelefonens nummer skal være en del
av alle kombinasjonsadvarslene i Norge.

Helsedirektoratet ber departementet avklare hvorvidt helsemyndighetene kan pålegge
tobakksindustrien å ta i bruk andre bilder fra EU sitt bildebibliotek etter at de bildene
man først velger i Norge har virket en tid.

Hva angår økonomiske og administrative konsekvenser støtter vi departementet i
vurderingen av at disse vil være begrenset hensett til at internasjonal tobakksindustri i
lang tid har måttet innrette seg i forhold til denne type advarsler i etter hvert et
betydelig antall land. Vi legger til at tobakksindustrien har fått rimelig tid til å innrette
seg når departementet foreslår at de nye reglene i merkeforskriften vil tre i kraft fra 1.
januar 2011.

Helsedirektoratet ser det også som naturlig at vi tillegges ansvar for tilsynet med den
nye type merking når dette innføres.
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