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Høringssvar om forslag til endringer i tobakksforskriftene

Sol Cigar Co A/S
Sol Cigar Co AS er en av Norges eldste eksisterende spesialforretninger innen tobakk. Vi er importør,
grossist og spesialforretning. Sol Cigar ble grunnlagt i 1911, og drives nå av Bjørg Svenøe, som har
arbeidet i forretningen siden 1977. Vi selger utelukkende tobakk og tobakksrelaterte produkter med
hovedfokus på håndrullede sigarer, pipetobakk og relevant tilbehør. Vår grossistvirksomhet retter seg
mot små, selvstendige forretninger som ønsker et lite utvalg av håndrullede sigarer og pipetobakk.
Høringsinstanser
Til tross for at Sol Cigar står på listen over høringsinstanser, har vi ikke mottatt denne høringen.
Dessverre ble ikke dette oppdaget av oss før onsdag 21. september, få dager før høringsfristen. Tross
kort frist har vi satt oss inn i høringsnotatet, og vil gjerne komme med noen innspill.
Sigarillos
Departementet etterlyser innspill om forbrukergrupper for sigarillos. Sol Cigar erfarer at forbrukerne av
sigarillos, sigarer og pipetobakk i all hovedsak er voksne menn. Kvinnenes forbruk av sigarillos er høyere
sammenliknet med sigarer og pipetobakk.
Avgrensning
Vi deler departementets oppfatning av at det primært er spesialforretninger og taxfree som selger
sigarer, sigarillos og pipetobakk i dag. Det finnes imidlertid fortsatt noen små, selvstendige forretninger i
landet som ønsker å tilby sine kunder et lite utvalg av spesialprodukter i form av håndrullede sigarer eller
pipetobakk. Dette er gjerne på direkte forespørsel fra kundene. Disse forretningene er ikke underlagt de
store kjedene, men små, selvstendige kiosker. Slike blir det færre og færre av. En slik avgrensning vil føre
til at disse forretningene og deres kunder kun vil få tilgang på enkelte masseproduserte varer. Dette fra
de aller største merkene som har kapasitet til å standardisere forpakningene for sine produkter. En slik
konkurransevridning går ut over de mindre grossistene og de små, selvstendige forretningene. Ikke minst
går det ut over kundene som bor utenfor de tre store byene hvor vi fortsatt har spesialforretninger.
Dette kan vi anse som en mindre hyggelig distriktspolitikk.

Å tillate salg av disse varene, vil ikke øke eksponeringen for barn og unge nevneverdig. Dette med tanke
på det begrensede omfanget av forbrukere og utsalgssteder, samt oppstillingsforbudet som gjelder fra
før.
Definisjon av spesialforretning
§2 i Lov om vern mot tobakksskader definerer en spesialforretning slik: «Med spesialforretning for
tobakk forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger tobakksvarer eller røykeutstyr.» Vi finner
denne definisjonen noe uklar, og ønsker at denne tydeliggjøres.
Konklusjon
Sol Cigar vurderer det å begrense salget av sigarer, pipetobakk og sigarillos til spesialforretninger som en
lite hensiktsmessig avgrensning. Dette i forhold til konsekvensene det ville fått for små forretninger og
enkeltindivider i distriktene og øvrige byer som ikke har spesialforretninger. Videre anser vi det som
viktig at definisjonen av spesialforretning for tobakk tydeliggjøres.
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