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HØRING AV FORSLAG OM Å INNFØRE KOMBINASJONSADVARSLER
(TEKST OG BILDE) PÅ TOBAKKSPAKNINGENE

Det vises til ovennevnte høringssak.

HSH er i utgangspunktet positiv til tiltak som bidrar til redusert tobakksbruk. Samtidig vil
vi understreke at tobakk er en lovlig vare, slik at rammene for å selge varen må være slik
at det er mulig for handelen å ha varen i sortimentet idet dette fortsatt er en del av det
daglige tilbud til forbrukerne. Dermed må kostnadene knyttet til tobakkshandel stå i et
rimelig forhold til butikkenes ressurser. Det er også slik at for mange utsalgssteder, særlig
utkantbutikker, er tobakkssalget fortsatt en viktig del grunnlaget for fortsatt drift.

Således mener vi at ved innføring av nye tiltak med siktemål å få redusert
tobakksforbruket, må det være godt begrunnet at tiltaket vil ha en slik tilsiktet virkning.
Forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer er et eksempel på et tiltak som øker
kostnadene i butikk samtidig som det ikke finnes overbevisende dokumentasjon på at
tiltaket vil virke begrensende på tobakksforbruket. Kombinasjonsadvarsler vil trolig gi
redusert virkning når nevnte forbud trer i kraft idet varene ikke kan oppbevares synlig.
Dette vil jo bety at advarslene ikke synes.

Det er også viktig å være oppmerksom på at tobakk er en viktig lokkevare i
grensehandelen. Med enda høyere kostnader knyttet til tobakkssalget, vit prisforskjellene
i svensk favør bli enda større, og grensehandelen øker.

Gjennom årene har tobakksforbruket gått betydelig ned i Norge. Åpenbart har att
opplysningsaktivitet, kampanjer og annen fokusering på skadevirkningene av tobakksbruk,
hatt betydelig gjennomslag. Således har HSH alltid ment at det er opplysningsarbeid,
gjerne Ledsaget av realistiske og direkte kampanjer, som er det mest formålstjenelige
virkemiddel for å få redusert tobakksforbruket. På denne bakgrunn stiller HSH seg positiv
til at kombinasjonsadvarsler innføres.
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Det foreslås at endringene i merkeforskriften gjøres gjeldende fra 1.1.2011. Vi ber
imidlertid om at det gjennomføres en rimelig overgangsperiode slik at butikkenes lagre av
tobakkspakninger uten kombinasjonsadvarsler kan selges.

Vennlig hilsen
HSH

Thomas A geil
Direktør
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