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Høring - forslag om innføring av et forbud mot synlig oppstilling av
tobakksvarer på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i
tobakksskadeloven og reklameforskriften

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev med vedlegg.

Oppstilling av tobakksvarer på norske flyplasser
Justisdepartementet slutter seg til det foreslåtte forbudet mot synlig oppstilling av
tobakksvarer m.m. på utsalgssteder. Vi støtter også for øvrig forslagene til endringer i
tobakksskadeloven og reklameforskriften, samt forslaget om at tilsynsansvaret legges
til Sosial- og helsedirektoratet.

Justisdepartementet har imidlertid registrert at man i høringsnotatet ikke har vurdert
spørsmålet om et eventuelt forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer m.m. på
norske flyplasser, der det er såkalt taØee-salg for bl.a. tobakksvarer i forbindelse med
utenlandsreiser (både avreise og returreise). Med et fortsatt forventet stort
passasjerantall, hvorav mange er barn og unge, antas reklamepotensialet overfor disse
gruppene å være stort, bl.a. ved måten passasjerer "blir ført" fram til utgang for fly.
Justisdepartementet vil på denne bakgrunn foreslå at Helse- og omsorgsdepartementet
ser på muligheten for også å la oppstillingsforbudet omfatte oppstilling av tobakksvarer
m.m, på flyplasser med taxfree-salg.

Forholdet til Svalbard
Tobakkskadeloven og reklameforskriften gjelder for Svalbard og Jan Mayen i dag. Det
er ingen grunn til å gjøre unntak for disse områdene, og Justisdepartementet ser heller
ingen grunn til at de nye bestemmelsene ikke skal gjelde der.
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I den forbindelse har vi et par merknader til den foreslåtte utformingen av lovteksten.
Vi er positive til at virkeområdebestemmelsen er flyttet fram til § 2, men foreslår en noe
annen formulering.  Det blir ikke riktig å skrive at loven gjelder for Norge, Svalbard og
Jan Mayen,  når de to sistnevnte faktisk er en del av Norge.  Man bør derfor skrive
"herunder Svalbard og Jan Mayen". Videre vil  vi bemerke, til ny § 12 femte ledd, hvor
Sysselmannens tilsynsansvar er regulert, at så vidt vi kan se, er det reglene i § 11 det
skal føres tilsyn med (gjelder også for første ledd). Dette bør etter vårt syn presiseres.

Sysselmannen har ingen merknader til forslaget og avgir ikke egen høringsuttalelse.
Justisdepartementet har også forelagt saken for Longyearbyen lokalstyre som ikke har
merknader.

Lovtekniske merknader
Justisdepartementet har videre noen merknader av mer teknisk karakter. Utkastet til
endringslov bør følge kravene i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse. Vi viser til
Utredningsinstruksen punkt 7.1 som stiller krav om at utformingen av lovforslag og
forskrifter skjer i overensstemmelse med veilederen. Vi nevner også at i listen over
høringsinstanser i den kommende odelstingsproposisjonen bør høringsinstansene
nevnes med departementene først, deretter andre statlige organer, så private
organisasjoner osv, med alfabetisk rekkefølge innen hver kategori.

Vi savner også en nærmere redegjørelse for hva som ligger i endringen av § 7, der
ordet "selvbetjent" er tilføyd.
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