
SSry riN

Det kgl. helse- og omsorgsdepartement
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo SYSSELMANNEN

PÅ SVALBARD

GOVERNOR OF SVALBARD
CYBEPHATOP CBAflb6AP1IA

Vår saksbehandler: Vår dato:

Hanne Margrethe Ingebrigtsen 20.06.2007

Deres dato:

27.03.2007

Vår ref (bes oppgitt ved svar)

2007/00552-2
a.008
Deres ref.-

200700937- HW

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

Det vises  til Helse- og omsorgsdepartementets brev 27.  mars i år med høringsnotat i
anledning ovennevnte  sak. Sysselmannen har vurdert  forslagene når det gjelder
forholdet til Svalbard.

Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) gjelder i dag
for Svalbard, jf § 12 første ledd. Det er nå foreslått å endre ordlyden når det gjelder
virkeområdet for loven. Mens det i gjeldende lov § 12 heter at loven "også gjelder for
Svalbard og Jan Mayen", er det foreslått en ny § 2 der det heter at "(l)oven "gjelder
for Norge, Svalbard og Jan Mayen".

Det er ikke gitt noen begrunnelse for dette forslaget. Sysselmannen antar likevel at det
med dette ikke er tilsiktet å endre virkeområdet for loven slik dette fremgår av
gjeldende lov. Den ordlyd som er benyttet i § 12 i dag, gir imidlertid allerede loven
anvendelse for Svalbard. Ordlyden er således i samsvar med den tilråding som er gitt
av Justisdepartementets veiledning i lovteknikk og lovforberedelse når det gjelder
bestemmelser som gir lover anvendelse for Svalbard. Sysselmannen vil derfor ikke ha
noe imot at gjeldende ordlyd beholdes.

Dersom det likevel er et ønske å ha en annen utforming av virkeområdebestemmelsen,
må ordlyden i første ledd i utkastet til § 2 endres. Svalbard er en del av Kongeriket
Norge. Dette fremgår av lov 17. juli 1925 nr. 11 (svalbardloven) § 1. Tilsvarende er
for øvrig også Jan Mayen en del av Kongeriket Norge, jf lov 27. februar 1930 nr. 2 om
Jan Mayen § 1.

Slik første ledd lyder ifølge forslaget til ny § 2 i tobakkskadeloven, kan det imidlertid
synes som om man har ment at Svalbard (og Jan Mayen) er noe annet enn deler av
Norge, ved at man benytter begrepene Norge, Svalbard (og Jan Mayen) som likestilte
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geografiske områder. For å unngå dette, bør det i § 2 første ledd f eks hete at "Loven
gjelder i riket, herunder på Svalbard og Jan Mayen".

Vi har ut over dette ingen kommentarer til forslagene.

juridisk rådgiver
H e Margret Ingebri sen


