
FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN  
 
Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)  
 
Endringer er markert i kursiv.  
 
§ 2. Definisjoner  
Med tobakksvarer forstås i denne lov varer som kan røykes, innsnuses, suges eller tygges såfremt 
de helt eller delvis består av tobakk.  
Med snus forstås i denne lov tobakksvarer beregnet på oral bruk, laget helt eller delvis av tobakk, 
med unntak av de tobakksvarer som er beregnet på å røykes eller tygges.  
Med tobakkssurrogat forstås i denne lov produkt som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, 
men som ikke inneholder tobakk.  
Med tobakksimitasjon forstås i denne lov produkter som etter sin form har en nær likhet med 
tobakksvarer eller røykeutstyr, men som ikke inneholder tobakk eller tobakkssurrogat.  
Med røykeutstyr forstås i denne lov varer som etter sitt formål hovedsakelig benyttes i forbindelse 
med tobakksvarer.  
Med salg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer til forbruker mot vederlag.  
Med engrossalg forstås i denne lov overdragelse av tobakksvarer mot vederlag som ikke omfattes 
av sjette ledd.  
Med spesialforretning for tobakk forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger 
tobakksvarer eller røykeutstyr.  
Med tobakkssponsing forstås i denne lov enhver form for offentlig eller privat bidrag til et 
arrangement, en virksomhet eller en person med den hensikt eller den direkte eller indirekte 
virkning, å fremme salget av tobakksprodukter.  
Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor 
forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.  
Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som skal regnes som tobakksvarer, 
tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner og røykeutstyr, og nærmere kriterier for hva som menes 
med spesialforretning. I tvilstilfelle kan departementet avgjøre spørsmålene med bindende 
virkning.  
 
§ 4. Forbud mot tobakksreklame  
Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder røykeutstyr, 
tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.  
Tobakksvarer må ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester.  
Et merke som hovedsakelig er kjent som et merke for tobakksvare kan ikke benyttes i reklame for 
andre varer eller tjenester, så lenge det aktuelle merke benyttes i forbindelse med en tobakksvare.  
Tobakksvarer kan ikke lanseres ved hjelp av varemerker som er kjent som, eller i bruk som, 
merke for andre varer eller tjenester.  
Kongen kan gi forskrifter om unntak fra reglene i denne paragraf.  
 
§ 4A. Forbud mot tobakkssponsing  
Alle former for tobakkssponsing er forbudt.  
 
§ 5. Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr  
Synlig oppstilling av tobakksvarer og røykeutstyr på utsalgssteder er forbudt. Tilsvarende gjelder 
for tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og for automatkort som gir kunden adgang til å hente ut 
tobakksvarer eller røykeutstyr fra automat.  
Forbudet i første ledd gjelder ikke for spesialforretninger for tobakk.  
Det kan på utsalgssteder gis nøytrale opplysninger om pris, og om hvilke tobakksvarer som selges 
på stedet. Tilsvarende gjelder for røykeutstyr.  



Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser og gjøre 
unntak fra dem.  
 
§ 5A. Forbud mot selvbetjening av tobakksvarer 
Selvbetjening av tobakksvarer for forbrukere er forbudt.  
Forbudet i første ledd gjelder ikke i spesialforretninger for tobakksvarer og utsalgssteder for 
avgiftsfritt salg på flyplasser. 
 
§ 6. Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer  
Enhver form for gratis utdeling av tobakksvarer til forbruker fra en fysisk eller juridisk person 
som driver næringsvirksomhet, er forbudt. Tilsvarende gjelder for tobakksimitasjoner og 
tobakkssurrogater.  
 
§ 9A. Forbud mot innførsel og salg av tobakksetuier, esker mv.  
Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele esker, omslag, innpakninger og ethvert annet 
produkt som har til hensikt å helt eller delvis skjule eller tilsløre helseadvarslene i § 9 første ledd.  
 
§ 10A. Forbud mot salg av mindre pakninger  
Til forbruker kan det kun selges forpakninger som inneholder minst 20 sigaretter. Sigaretter kan 
ikke selges i detaljsalgspakninger som inneholder mindre pakninger eller som kan deles opp i 
mindre pakninger.  
Sigarer kan selges enkeltvis med advarselsmerking på pakningen i henhold til forskrift 6. februar 
2003 nr. 141 § 9.  
Departementet kan gi forskrifter om minste antall og vekt tobakksvarer per forpakning som kan 
selges i detaljsalg.  
 
§ 10B. Forbrukertesting 
Enhver form for kommersiell testing av tobakksvarer ved hjelp av forbrukere er forbudt.  
 
§ 11. Aldersgrenser  
Det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater eller 
tobakksimitasjoner, til personer under 18 år. Er det tvil om kjøperens alder, kan salg bare finne 
sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fylt 18 år.  
Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år. Det samme gjelder salg 
av tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og røykeutstyr. Dette gjelder likevel ikke hvis en person 
over 18 år har daglig tilsyn med salget.  
Departementet kan gi forskrifter om aldersgrensen for innførsel av tobakksvarer og sigarettpapir.  
 
§ 18A. Registreringsplikt for produsenter og importører 
Den som produserer eller innfører tobakksvarer, tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner til 
Norge har plikt til å registrere seg hos Helsedirektoratet for å drive denne virksomheten.  
Toll- og avgiftsetaten skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt på forespørsel fra 
Helsedirektoratet gi de opplysninger som er nødvendige for at direktoratet skal kunne holde 
oversikt over hvem som driver import og produksjon av tobakksvarer, tobakksimitasjoner og 
tobakkssurrogater, herunder opplysninger om kvantum og type produkter.  
Helsedirektoratet skal av eget tiltak gi toll- og avgiftsetaten løpende opplysninger om hvilke 
virksomheter som er registrert etter første ledd.  
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om registreringsplikten, herunder 
hvilke opplysninger som skal registreres om den enkelte aktør. Departementet kan gi forskrifter 
om opplysnings- og meldeplikten.  
 
 



Kapittel … Bevillingsordning for salg av tobakksvarer  
 
§ 22. Bevillingsplikt  
Salg av tobakksvarer kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov.  
 
§ 23. Retten til salg av tobakksvarer  
Salg av tobakksvarer kan bare foretas på grunnlag av kommunal bevilling, eller på grunnlag av 
tillatelse som nevnt i § 24. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.  
 
§ 24. Salg av tobakksvarer på flyplasser  
Avgiftsfritt salg av tobakksvarer kan skje etter tillatelse fra toll- og avgiftsetaten. Tillatelse kan 
kun gis for salg til reisende på vei til utland fra norske flyplasser eller til reisende som ankommer 
norske flyplasser fra utland.  
Helsedirektoratet fører tilsyn med tobakksskadelovens bestemmelser om salg av tobakksvarer på 
flyplasser.  
 
§ 25. Bevillingshaver  
Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.  
 
§ 26. Bevillingsperioden  
Kommunal bevilling til salg av tobakksvarer gis inntil videre. Slike bevillinger kan dessuten gis 
for en bestemt del av året, men ikke for en enkelt anledning.  
 
§ 27. Bevilling for salg  
Bevilling for salg gis av kommunen.  
Før kommunen avgjør søknaden skal det innhentes uttalelse fra politiet.  
Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne 
ta stilling til om kravene i §§ 30 og 31 er oppfylt.  
Melding om gitte bevillinger sendes politiet.  
Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. 
Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens 
klageorgan.  
 
§ 28. Krav til søknaden  
Søknaden skal være skriftlig (og være ledsaget av et søknadsgebyr). Søkeren skal i søknaden 
uoppfordret fremlegge de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om lovens 
krav for å tildele bevilling er oppfylt.  
Departementet kan gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til søknaden (og om 
søknadsgebyret).  
 
§ 29. Bevillingsgebyr  
For bevilling til salg av tobakksvarer skal det betales et årlig bevillingsgebyr. Gebyret tilfaller 
kommunen.  
Departementet gir forskrifter om gebyrsats og innbetaling av gebyret.  
 
§ 30. Krav til vandel  
Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig 
vandel i forhold til tobakkslovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har 
sammenheng med tobakksskadelovens formål.  
Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller et selskap som driver virksomheten, som 
oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har 
vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses for å ha vesentlig innflytelse på virksomheten.  



I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn 
til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 

1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 
2) slektninger i rett oppadstigende eller nedstigende linje, samt søsken 
3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i 

ekteskapslignende forhold 
Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas 
hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Det kan heller ikke tas hensyn til forhold som har funnet 
sted før bevillingsordningen trådte i kraft. 
Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene.  
 
§ 31. Styrer og stedfortreder  
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 
urimelig bl.a. av hensyn til salgsstedets størrelse.  
Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 
eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salget, herunder ansvar for 
å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. 
Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.  
Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om tobakksskadeloven 
og bestemmelser gitt i medhold av den.  
Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til tobakkslovgivningen og 
bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med tobakksskadelovens formål. Ved 
vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til 
forhold som er eldre enn 10 år.  
På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg.   
 



Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og 
kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi 
forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen 
utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov.  
 
§ 32. Inndragning av salgsbevillinger  
Kommunen kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for en kortere eller lengre periode 
dersom vilkårene i § 30 ikke lenger er oppfylt, eller dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine 
forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne. Det samme gjelder ved 
overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av annen lovgivning når bestemmelsene har 
sammenheng med denne lovs formål.  
Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt 
på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen 
og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av 
bevillingen.  
En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet i løpet av det siste året. Departementet kan 
gi forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd, herunder om 
inndragningsperiodens lengde.  
 
§ 33. Politiets stengningsadgang  
Politiet kan stenge et sted som driver salg av tobakksvarer uten å ha bevilling.  
 
§ 34. Kontroll med salgsbevillinger  
Kontroll med utøvelsen av kommunal salgsbevilling for tobakksvarer tilligger kommunen.  
Bevillingsmyndigheten kan når som helst kreve tilgang til salgsstedets lokaler (og regnskaper, 
herunder kreve å få nødvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver). 
Bevillingshaver plikter uten erstatning eller vederlag å utlevere nødvendige vareprøver til 
bevillingsmyndigheten.  
Departementet kan gi forskrifter om kontroll med salg og om utøvelsen av kontrollen.  
Departementet kan gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av 
denne lov overholdes.  
 
§ 35. Overdragelse, død og konkurs  
Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av 
alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. 
Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt 
bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet 
opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er 
endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives 
videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned.  
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers død. Dødsboet kan likevel fortsette virksomheten i 
henhold til den tidligere bevillingen i tre måneder etter dødsfallet dersom  
 



bevillingsmyndigheten underrettes om det, eller innen samme frist overdra tobakksvarer til 
bevillingshavere etter denne lov.  
Bevillingen faller bort ved bevillingshavers konkurs.  
 
§ 36. Saksbehandlingsregler  
For søknad om bevilling etter denne loven som faller inn under tjenesteloven, skal 
saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11 første ledd første punktum, være tre måneder. 
Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt, 
gjelder ikke for bevillinger etter loven her.  
For tillatelser etter § 18A skal saksbehandlingsfrist som nevnt i tjenesteloven § 11første ledd 
første punktum være to måneder.  
Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for 
bevillinger og andre tillatelser i loven her. Saksbehandlingsreglene kan fravike reglene i 
forvaltningsloven.  
 
§ 37. Opplysnings- og meldeplikt  
Politiet plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for 
behandlingen av salgsbevillingssaker.  
Dersom politiet avdekker forhold som kan antas å ha betydning for bevillingsspørsmålet, plikter 
de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. 
Departementet kan gi forskrifter om melde- og opplysningsplikten.  
 
§ 38. Opplysninger til statistiske formål mv  
Departementet kan gi forskrifter om plikt for tilsyns- og bevillingsmyndighet, bevillingshaver, den 
som har tillatelse til avgiftsfritt salg på flyplasser og den som driver engrossalg til å avgi 
opplysninger til statistiske formål. 
 
FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER  
 
Forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv 
 
I § 4 første ledd bokstav b gjøres følgende endringer: 
 
b) Reklame: Massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder avbildninger av 
tobakksvarer, røykeutstyr, tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater, avbildninger av varemerker 
(logo, symbol, navn e.l.), plakater, skilt og lignende innretninger, utstillinger, lavprisannonsering, 
samt distribusjon til forbrukere av trykksaker, vareprøver mv.  
 
Forslag til ny § 7A: 
 
§ 7A. Pris- og produktopplysninger 
På utsalgssteder for tobakksvarer og røykeutstyr kan pris- og produktopplysninger kun gis i 
nøytral svart skrifttype på et hvitt ark i maks A4-størrelse uten bruk av illustrasjoner, farger eller 
logo m.v.  
Det er ikke tillatt å fremheve noen merkenavn eller priser fremfor andre.  
Produkt- og prisopplysningslister kan kun henges opp der tobakksvarene oppbevares, ved kassen 
eller fremvises til kunden på forespørsel. Det er ikke tillatt med mer enn en liste ved hver kasse 
eller hvert oppbevaringssted.  
Dersom utsalgsstedet har selvbetjening er det tillatt med nøytral hyllemerking med produkt- og 
prisopplysninger. Slik hyllemerking skal utformes med svart skrift på hvit bakgrunn uten bruk av 
illustrasjoner, farger eller logo mv.  



Denne bestemmelsen gjelder ikke for spesialforretninger for tobakk og utsalgssteder for 
avgiftsfritt salg på flyplasser. 
 
I § 8 første ledd nr. 1 og nr. 2 gjøres følgende endringer: 
 
§ 8. Unntak fra forbudet mot tobakksreklame 
I den utstrekning et forhold vil rammes av reklameforbudet i tobakksskadeloven § 4, herunder 
bestemmelsene i forskriften her, gjøres følgende unntak: 
1. Annonsering eller annen opplysning i trykt skrift om etablering av ny spesialforretning for 

tobakksvarer, med angivelse av utsalgets navn, sted og åpningstider samt vareutvalg, 
begrenset til følgende betegnelser: Sigaretter, sigarer, røyketobakk, skråtobakk, tobakk, snus, 
råtobakk, sigarettpapir, sigarettrullere, piper. Opplysningene kan bare gis i skrift og farge som 
vanlig ellers i vedkommende annonse eller trykt skrift og uten illustrasjoner. Tilsvarende 
gjelder ved eierskifte av utsalget. 

2. Utendørs skilt av sedvanlig størrelse og utstyr, i nøytral typografisk utforming som bare har 
opplysningsfunksjon, som f.eks. «Tobakk», i tilknytning til spesialforretninger for tobakk. 
Unntaket omfatter ikke lysreklame eller bevegelige skilt. 

 

   

 


