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Høringsuttalelse til NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalgets innstilling – Et 
arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst 
 
Tobakksfritt viser til brev av 19.04.04 og ønsker å gi følgende høringsuttalelse til NOU 
2004:5 – Arbeidslivslovutvalget.  
 
Bruk av tobakk fører til at det hvert år dør om lag 8.000 nordmenn. Av disse dør 300-500 
personer av passiv røyking. Hundretusenvis av nordmenn er plaget eller syke på grunn av 
tobakksrøyk.  
 
I en meningsmåling blant yrkesaktive  som MMI utførte for Statens tobakksskaderåd i 1999 
ble følgende spørsmål stilt: ”I hvilken grad utgjør røyking på arbeidsplassen et sjenerende 
problem?” På en skala fra 1(lite sjenerende) –7 (meget sjenerende) oppga hele 120 000 av 
landets to millioner arbeidstakere at røyking på arbeidsplassen er et stort problem (5-7). Den 
samme målingen viser at røykerne i gjennomsnitt røyker fire sigaretter i løpet av 
arbeidsdagen. 
 
 
Tobakksfritt ønsker å gi honnør til norske myndigheter som de siste årene har  prioritert 
arbeidet mot tobakk.  
 
På bakgrunn av kunnskapen om helseskadene ved passiv røyking ble røyking regulert i §6 i 
Tobakksskadeloven i 1988. Denne bestemmelsen lyder: ”I lokaler og transportmidler hvor 
allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, 
arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet.” Denne bestemmelsen 
er ved lov av 23. mai 2003 nr. 34 endret og innebærer at også alle serveringssteder omfattes 
av loven.  Endringene trodde i kraft 1. juni 2004.  
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I Arbeidsmiljøloven av 1977 heter det:  
 
§8. Arbeidsplassen.  
1. Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.  
       Det skal særlig sørges for:  

d) at forurensninger i form av støv, røyk, gass, damp, generende lukt, påvirkning fra   
biologiske faktorer og stråling unngås med mindre det er på det rene at forurensningen 
ikke kan medføre uheldige belastninger for arbeidstakerne. 
 

Tobakksfritt har merket  at i § 4-4 Krav om tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet  
er ordet ”røyk” sløyfet. 
 
Da endringene av 1988 i Tobakksskadeloven ble diskutert ble det hevdet at forandringene 
ikke var nødvendige da røyking var regulert i Arbeidsmiljøloven. I ettertid har det blitt klart at 
endringene i Tobakksskadeloven var nødvendige. 
 
Våre kunnskaper om røyking og passiv røyking er betydelig økt i de senere år. Alle 
undersøkelser viser at både røyking og passiv røyking representer en betydelig større 
helserisiko enn man tidligere har vært klar over. Flere land har innført eller planlegger å 
innføre røykfrie arbeidsplasser. Tobakksfritt mener derfor at når det nå skal innføres en ny 
lov som regulerer arbeidslivet må røyking reguleres og arbeiderne må beskyttes mot passiv 
røyking. Et arbeidsliv fritt for tobakksrøyk innendørs er et viktig bidrag for å bedre helse og 
trivsel blant landets arbeidstakere og vil dermed også gi mindre fravær. 
 
Begrepet ”innemiljø” slik det er brukt i lovutkastet under fysiske arbeidsmiljøfaktorer er 
upresist og det kan diskuteres om det vil dekke tobakksrøyk i omgivelsesluften. 
 
Tobakksfritt vil foreslå følgende endringer i § 4-4 (endringene er skrevet i uthevet kursiv) og 
§4-4, ledd (1) (endringene er skrevet i kursiv): 
 
 
§ 4-4 Krav om tilrettelegging av det fysiske og kjemiske arbeidsmiljøet  

(1) Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, 
miljø og sikkerhet både når det gjelder fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og 
utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling osv. og kjemiske faktorer 
som røyk, gass, damp og støv.  For å beskytte mot de helseskadende effekter av passiv 
røyking er det ikke tillatt å røyke innendørs.   

 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Sanner 
Tore Sanner 
Professor, dr.philos 
Leder Tobakksfritt 
 
 


