
1. UTKAST TIL ENDRINGER I TOBAKKSKADELOVEN 
 
I lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader gjøres følgende endringer:  
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
 

Loven får anvendelse på innførsel, utførsel, omsetning, utforming og bruk av 
tobakksvarer og tobakkspakninger, røykeutstyr, tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner. 

 
Overskriften til § 30 skal lyde: 
 
Krav til utforming og merking av pakninger, tobakksvarer og røykeutstyr  
 
§ 30 nytt første ledd skal lyde: 

Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele tobakkspakninger og tobakksvarer 
som ikke har standardisert utforming etter nærmere bestemmelser fastsatt av departementet i 
forskrift. Standardiseringen kan for eksempel gjelde form, størrelse, utseende, farge, 
materiale og tekstur, merking, herunder forbud mot villedende merking, åpningsmekanismer 
og andre designelementer, herunder bruk av varemerker, logoer og andre elementer knyttet 
til merkevarebygging samt andre funksjoner som brukes til å differensiere tobakksmerker fra 
hverandre. Departementet kan gi forskrifter om tilsvarende standardisering av merking og 
utforming av forpakning for røykeutstyr og tobakkssurrogater. 
 

Nåværende første ledd blir nytt annet ledd. 
 
Nåværende annet og tredje ledd oppheves.  
 
§ 30 nytt tredje ledd skal lyde: 

Kravene i første og annet ledd gjelder ikke den varekvoten som reisende til Norge på 
lovlig måte kan innføre toll- og avgiftsfritt, eller mindre kvanta tobakksvarer som tas inn i 
landet til eget bruk som reisegods eller gavesendinger. 
 
§ 31 skal lyde: 
 

Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele etuier, esker, omslag, innpakninger og 
ethvert annet produkt som har til hensikt helt eller delvis å skjule eller tilsløre 
tobakkspakningen eller helseadvarslene i § 30 annet ledd.  

 
Overskriften til § 33 skal lyde: 
 
Regulering av minstestørrelse og -vekt av tobakksvarer  
 



§ 33 skal lyde: 
 

Departementet kan gi forskrifter om minste antall og vekt tobakksvarer per 
enkeltforpakning som kan selges i detaljsalg.  
 

Ny § 41A skal lyde: 
 
Beslag og destruksjon av ulovlig importerte tobakksvarer, tobakkssurrogater og røykeutstyr 

Tobakksvarer, tobakkssurrogater og røykeutstyr som importeres i strid med §§ 30 og 31 
med forskrifter kan tilbakeholdes, beslaglegges og destrueres.  

Ved tilbakehold skal mottakeren varsles om at varen vil bli vurdert beslaglagt og 
destruert. Mottaker skal gis mulighet til å uttale seg i saken innen en nærmere angitt frist.  

Dersom mottakeren ikke avgir uttalelse innen fristen, kan varen beslaglegges og 
destrueres. Forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27 kommer ikke til anvendelse der mottaker 
ikke har gitt tilbakemelding innen fristen.  

Kongen kan gi forskrift om gjennomføring av denne bestemmelsen, herunder fastsette 
frister for å gi tilbakemelding på varsel gitt etter andre ledd.  

Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra klagerett over vedtak fattet i medhold av denne 
bestemmelsen. 
 
  



2. UTKAST TIL ENDRINGER I MERKEFORSKRIFTEN 
 
I forskrift 6. februar 2003 nr.141 om innhold i og merking av tobakksvarer gjøres følgende 
endringer:  
  
Forskriftens tittel skal lyde: 
 
Forskrift 6. februar 2003 nr.141 om innhold i og standardisering av merking og utforming av 
tobakksvarer  
 
§ 1 skal lyde: 
 

Formålet med denne forskriften er å begrense de helseskader som bruk av tobakk 
medfører gjennom å redusere forbruket av tobakksvarer. Forskriften har videre som formål 
særlig å forebygge bruk av tobakksvarer ved å regulere dem slik at de ikke appellerer til barn 
og unge, ved at helseadvarslene får økt oppmerksomhet og effekt, samt ved å minimere 
risikoen for at utformingen virker villedende når det gjelder helseskader knyttet til 
tobakksbruk.  

 
§ 3 nye nr. 5 til 15 skal lyde: 
 
 5. innlegg: ethvert element som er plassert i en tobakkspakning med unntak av fôret.  

6. varemerke: kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter 
bestemmelsene i varemerkeloven. 
7. merkenavn: navn for tobakksvarer som tilhører samme merkefamilie  
8. variantnavn: navn som brukes til å skille ulike tobakksvarer som tilhører samme 
merkefamilie. 
9. pung: en enkeltforpakning for rulletobakk, enten i form av en rektangulær lomme med 
en klaff som dekker åpningen, eller i form av en stående pung.  
10. enkeltforpakning: den minste individuelle pakning av et tobakksprodukt eller 
tobakkssurrogat på markedet. 
11. ytre forpakning: enhver forpakning, som tobakksprodukt og tobakkssurrogater 
omsettes i, og som inneholder en eller flere enkeltforpakninger. Gjennomsiktig 
innpakningsmateriale regnes ikke som ytre forpakning. 
12. innpakningsmateriale: cellofan- eller plastikkomslag eller annet gjennomsiktig 
materiale som brukes til å pakke inn en enkeltforpakning eller ytre forpakning av 
tobakksvarer eller tobakkssurrogater.  
13. ytre flater:  
- for enkelt- og ytre forpakninger av tobakksvarer, med unntak av tobakksvarer i 

pungforpakning: enhver flate som er synlig før pakningen åpnes. 
- for tobakksvarer i pungforpakning: enhver flate som er synlig før pakningen åpnes, 

samt den overflaten som er dekket av klaffen før denne åpnes. 
14.indre flater: den delen av tobakkspakningen som ikke omfattes av ytre flater  



15. indre leppe i en sigarettpakke: den delen av ytre flate som ikke er synlig når lokket er 
lukket. 
 

Nåværende § 17 oppheves. 
 
Nytt kapittel IV skal lyde: 
 
Kapittel IV. Standardisering av farge og andre pakningselementer for 
tobakkspakninger 
 
§ 17. Farge og glansgrad for tobakkspakninger 

Alle ytre flater av ytre forpakninger og enkeltforpakninger skal være matt Pantone 448 C, 
med mindre annet er angitt i lov eller forskrift.  

Alle indre flater av ytre forpakninger og enkeltforpakninger for sigaretter skal være matt 
hvit eller Pantone 448 C.  

Alle indre flater av ytre forpakninger og enkeltforpakninger for andre tobakkspakninger 
enn sigaretter skal være: 

a) hvit eller 
b) den naturlige fargen til det aktuelle materialet. 

 
§ 18. Flater 

Alle ytre og indre flater på ytre forpakninger og enkeltforpakninger skal:  
a) være flate og glatte, og 
b) ikke inneholde uregelmessige elementer slik som preging, opphøyninger mv. i form 

eller tekstur 
Første ledd gjelder ikke for pung- og poseforpakning dersom visse elementer er 

nødvendig for å lukke pungen eller posen. Første ledd gjelder heller ikke for rulletobakk i 
sylindriske pakninger som har elementer som er nødvendige for å feste bunnen eller for å 
åpne og lukke lokket.  

Første ledd gjelder heller ikke for batchnummer, jf. § 16. Dette kan ikke plasseres på 
forsiden av enkeltforpakningen.  
 
§ 19. Innlegg og lukketeip 

Det er forbudt med innlegg i eller tilleggselement til en enkeltforpakning eller en ytre 
forpakning.  

Første ledd er ikke til hinder for at rulletobakkspakninger kan selges med filter og 
sigarettpapir. Disse skal ikke være synlige før pakningen åpnes.  

Lukketeip for pung- og poseforpakninger skal være gjennomsiktig og uten farger.  
 
§ 20. Fôr 

Fôret i en enkeltforpakning for tobakksvarer skal være ensartet sølvfarget folie med hvitt 
papir på baksiden.  



Dersom det er nødvendig av hensyn til produksjon eller innpakning kan fôret inneholde 
små prikker eller firkanter i teksturen. Disse skal i så fall være plassert like langt fra 
hverandre, ha samme størrelse og ikke utgjøre et bilde, symbol eller lignende.   
 
§ 21. Innpakningsmateriale  

Enkeltforpakninger og ytre forpakninger kan være dekket av innpakningsmateriale 
dersom dette er gjennomsiktig og uten farge. Innpakningsmaterialet må videre være flatt og 
glatt, og ikke inneholde merking eller tekstur som ikke er nødvendig for 
produksjonsprosessen. Det kan ikke festes elementer til innpakningsmaterialet. 

Innpakningsmaterialet kan merkes med svarte firkanter for å dekke strekkoden dersom 
dette er nødvendig.  

Avrivningsbånd skal være enten gjennomsiktig eller svart. Det kan ikke være bredere enn 
3 millimeter og må være parallell med pakningens øverste kant. Båndet kan videre ha en 
maks 15 millimeter lang sammenhengende svart strek som angir hvor båndet begynner.  
 
§ 22. Strekkode 

Innpakningsmateriale, ytre forpakninger og enkeltforpakninger kan merkes med en 
strekkode dersom:  

a) den brukes til salgsformål, distribusjon eller lagerkontroll, 
b) den er enten svart og hvit, eller Pantone 448 C og hvit, og 
c) den ikke utgjør et bilde, mønster eller symbol som etterligner noe annet enn en 

strekkode. 
Strekkoden kan bare trykkes én gang, og kan ikke trykkes på forsiden til 

enkeltforpakningen eller den ytre forpakningen. 
Strekkoden kan være et selvklebende merke.  

 
§ 23. Kalibreringsmerke 

Ytre flate av en enkeltforpakning og ytre flate av ytre forpakning kan innholde et 
kalibreringsmerke dersom dette er nødvendig for produksjonen. Merket skal være så lite 
fremtredende som mulig uten at dette går utover dets funksjon. 
 
§ 24. Forbud mot villedende merking  

Enkeltforpakninger og ytre forpakninger skal ikke inneholde elementer som: 
a) fremmer en tobakksvare eller oppfordrer til bruk av den ved å gi et villedende inntrykk 

av produktets karakteristika, helsemessige effekter, risiko eller bestandsdeler i røyken, 
b) gir inntrykk av at en bestemt tobakksvare er mindre skadelig enn andre  
c) gir inntrykk av å ha vitaliserende, energigivende, helbredende, foryngende, naturlige, 

økologiske egenskaper eller andre positive helse- eller livsstilsmessige virkninger,  
d) gir inntrykk av å ha til formål å redusere virkningen av bestemte skadelige 

bestandsdeler i røyken,  
e) henviser til smak, duft, aromastoffer eller andre tilsetningsstoffer eller opplyser at 

produktet ikke inneholder slike 
f) får produktet til å ligne et næringsmiddel eller et kosmetisk produkt 



g) gir inntrykk av at en bestemt tobakksvare har en forbedret biologisk nedbrytning eller 
andre miljømessige fordeler. 

De elementer som er forbudt i henhold til første ledd, kan omfatte, men er ikke begrenset 
til, tekst, symboler, navn, varemerker, figurer eller andre tegn. 
 
§ 25. Forbud mot pakningselementer som endres etter salg 

Det er forbudt med pakningselementer som endres etter salg, herunder: 
a) varmeaktiverte lenker, 
b) blekk eller elementer som blir synlige over tid, 
c) blekk som er selvlysende i bestemte typer lys, 
d) deler av forpakningen skal ikke kunne skrapes for å vise bilde eller tekst, 
e) avtakbar etikett eller 
f) flater som kan brettes ut.  

 
Nytt kapittel V skal lyde: 
 
Kapittel V. Krav til materiale, størrelse, form og åpningsmekanismer for 
tobakkspakninger 
 
§ 26. Krav til materiale, størrelse, form og åpningsmekanisme for sigarettpakninger  

Enkeltforpakninger for sigaretter skal være: 
a) produsert av papp eller annet mykt materiale. 
b) ha kuboid form.  
Enkeltforpakninger skal ikke ha en åpning som kan lukkes eller forsegles etter at den er 

åpnet, med unntak av brettbart lokk (flip-top) og klappesker med hengslet lokk, som skal være 
hengslet på pakningens bakside.  

For klappesker med hengslet lokk skal høyden på sideflaten, målt mellom pakningens 
forside og bakside, være minst 16 millimeter. 
 
§ 27. Krav til form og størrelse på rulletobakkpakninger 

Enkeltforpakninger for rulletobakk skal være kuboid, sylindrisk eller formet som en pung. 
For klappesker med hengslet lokk skal høyden på sideflaten, målt mellom forsiden og 

baksiden, være minst 16 millimeter. 
 
§ 28. Krav til form på og materiale for snuspakninger  

Enkeltforpakninger for snus skal være formet som en sylindrisk boks med et enhetlig lokk 
og enhetlig flat bunn.  

Snusboksene kan være produsert i enten hardplast, papp eller metall. 
 
Nytt kapittel VI skal lyde: 
 
Kapittel VI. Merking av tobakkspakninger med merke- og variantnavn og 
produsentinformasjon 
 



§ 29. Generelle bestemmelser om merking av merke- og variantnavn på tobakkspakninger  
Ytre forpakninger og enkeltforpakninger med tobakksvarer kan merkes med merkenavn 

og variantnavn gitt at følgende krav er oppfylt: 
a) skriften må ikke inneholde karakterer som ikke er alfabetiske, numeriske eller tegnet 

«&» 
b) første bokstaven i et ord er enten stor eller liten bokstav, resten av ordet angis i små 

bokstaver 
c) skriften er type Helvetica 
d) skriftfargen skal være matt Pantone Cool Gray 2 C 
e) skrifttypen skal være normal vektet  
f) merkenavnet skal skrives på maks én linje og ikke være større enn 14 pkt. 
g) variantnavnet skal plasseres rett under merkenavnet, skrives på maks én linje og ikke 

være større en 10 pkt. 
 
§ 30. Merking av merke- og variantnavn på sigarettpakninger 

 På forpakninger for sigaretter kan merke- og variantnavn trykkes på følgende måter:  
Merke- og variantnavnet kan trykkes én gang på forsiden av enkeltforpakningen eller ytre 

forpakningen, og én gang på hver av de to minste flatene. 
Merke- og variantnavnet skal sentreres på den angitte flaten utenfor det området som er 

reservert for advarselsmerking og ha samme retning som helseadvarselen. 
 

§ 31. Merking av merke- og variantnavn på andre tobakkspakninger enn sigaretter  
På følgende pakningsformer kan merke- og variantnavn trykkes på følgende måter: 

a) Kuboid eller annen ikke-sylindrisk form for forpakning: merke- og variantnavnet kan 
bare trykkes én gang på forsiden av enkeltforpakningen eller ytre forpakningen, og én 
gang på hver av de to minste flatene. På pakninger hvor det ikke er plass til slik 
merking, kan merke- og variantnavn trykkes én gang på forsiden og én gang på 
baksiden. 

b) Sylindrisk forpakning: Merke- og variantnavnet kan trykkes én gang på siden av 
enkeltforpakningen eller ytre forpakningen og én gang på lokket.  

c) Pose- eller pungformet forpakning: Merke- og variantnavnet kan trykkes én gang på 
forsiden av enkeltforpakningen eller ytre forpakningen, og én gang på baksiden. 
Dersom pungen har et lokk med en rektangulær klaff som dekker åpningen, kan 
merke- og variantnavnet trykkes på den flaten som dekkes av klaffen. 

d) Sigartuber: Merke- og variantnavn kan trykkes én gang, rett under helseadvarselen og 
ha samme retning som denne.  

Merke- og variantnavnet skal sentreres på den angitte flaten utenfor det området som er 
reservert for advarselsmerking og ha samme retning som helseadvarselen. 
 
§ 32. Merking med informasjon om produsent  

Enkeltforpakninger eller ytre forpakning for tobakksvarer kan merkes én gang på enten 
ytre eller indre flater med følgende informasjon:  

a) produsentnavn 
b) produsentens adresse 



c) produsentens e-postadresse 
d) produsentens telefonnummer 
Merkingen skal:  

a) kun bestå av karakterer som er alfabetiske, numeriske eller tegnet «&». E-
postadresser kan angis med tegnet «@». 

b) skrives med stor eller liten forbokstav, resten av ordet skal skrives med små bokstaver 
c) være trykt med typen Helvetica  
d) på ytre flater av ytre forpakninger og enkeltforpakninger være matt med fargen 

Pantone Cool Gray 2 C 
e) på indre flater av ytre forpakninger og enkeltforpakninger enten være matt med fargen 

Pantone Cool Gray 2 C, matt Pantone 448 C, eller matt svart.  
f) skriftttypen skal være normal vektet og ikke være større enn 10 pkt.  
g) ikke trykkes på forsiden av enkeltforpakningen eller ytre forpakning.  

 
Nytt kapittel VII skal lyde: 
 
Kapittel VII. Minstestørrelser og merking av innhold og vekt  
 
§ 33. Minstestørrelser og -vekt for tobakksvarer  

Til forbruker kan det kun selges enkeltforpakninger som inneholder minst 20 sigaretter. 
Disse kan ikke inneholde mindre pakninger eller kunne deles opp i mindre pakninger. 

Til forbruker kan det kun selges enkeltforpakninger med rulletobakk som inneholder 
minst 30 gram tobakk. 

Sigarer som selges enkeltvis skal selges i sigartube. 

 
 § 34. Merking av antall enheter i forpakninger for sigaretter, sigarillos og sigarer 

Ytre forpakning og enkeltforpakninger kan merkes med ”Sigaretter”, ”Sigarillos” eller 
”Sigarer” og antall enheter i pakningen, gitt at følgende krav er oppfylt:  

a) Tallet skal angis numerisk  
b) Ytre flate på ytre forpakning kan merkes med enten totalantall enheter i samtlige 

enkeltforpakninger eller antall enkeltforpakninger multiplisert med antall enheter i 
hver enkeltforpakning ved bruk av tegnet ”x” 

c) Merkingen skal være trykt med typen Helvetica  
d) Skriften skal være matt med fargen Pantone Cool Gray 2 C 
e) Skrifttypen skal være normal vektet  
f) Skriften på enkeltforpakninger skal ikke være større enn 10 pkt. 
g) Skriften på ytre forpakninger skal ikke være større en 14 pkt. 
h) Skriften skal bare trykkes én gang 
i) Merkingen skal skrives i samme retning som helseadvarselen 

 
§ 35. Merking av vekt og innhold i rulletobakk, snus, skrå og pipetobakk 

Ytre forpakninger og enkeltforpakninger kan merkes med ”Rulletobakk”,”Snus”, ”Skrå”  
eller ”Pipetobakk” samt angivelse av vekt, gitt at følgende krav er oppfylt:  



a) Vekten skal angis numerisk etterfulgt av bokstaven ”g” 
b) Ytre forpakning kan merkes med enten totalvekten i samtlige enkeltforpakninger eller 

antall enkeltforpakninger multiplisert med vekten av tobakk i hver enkeltforpakning 
ved bruk av tegnet ”x” 

c) Merkingen skal være trykt med typen Helvetica  
d) Skriften skal være matt med fargen Pantone Cool Gray 2 C 
e) Skrifttypen skal være normal vektet  
f) Skriften på enkeltforpakninger skal ikke være større enn 10 pkt. 
g) Skriften på ytre forpakninger skal ikke være større en 14 pkt. 
h) Teksten skal bare trykkes én gang 
i) Merkingen skal skrives i samme retning som helseadvarselen.  

 
Nytt kapittel VIII skal lyde: 
 
Kapittel VIII. Krav til utforming av tobakksvarer  
 
§ 36. Forbud mot villedende merking og elementer som endres etter salg 

Forbudene i forskriften §§ 24 og 25 om villedende merking og elementer som endres etter 
salg, gjelder tilsvarende for merking på selve tobakksvaren. 
 
§ 37. Krav til utforming av sigaretter  

Sigaretter skal utformes på følgende måte: 
All papir, filter, foringsrør utenpå filteret og annet materiale brukt i sigaretter, med 

unntak av tobakken, skal være matt hvit. Likevel kan foringsrøret på enden av sigaretten 
farges på en slik måte at den imiterer kork.   

Sigaretter kan merkes med tekst for å identifisere merkenavn og variantnavn dersom 
følgende krav oppfylles:  

a) Skriften er parallell med, og ikke mer enn 38 millimeter fra, enden som ikke skal 
tennes 

b) Skriften skal ikke inneholde karakterer som ikke er alfabetiske, numeriske eller tegnet 
«&» 

c) Første bokstaven i et ord skal enten være stor eller liten bokstav, resten av ordet 
skrives i små bokstaver 

d) Skriften er av typen Helvetica 
e) Skriften skal være svart 
f) Skriftttypen skal være normal vektet  
g) Skriftstørrelsen skal ikke være større enn 8 pkt. 

 
§ 38. Krav til utforming av sigarer  

Sigarer kan ha et enkelt sigarbånd i fargen Pantone 448 C. Sigarbåndet kan være 
selvklebende.  

Sigarbåndet kan merkes med merke- og variantnavn og produsentnavn. Disse skal 
plasseres horisontalt langs båndets lengde. Videre kan båndet merkes med opprinnelsesland 
og alfanumerisk kode. 

Merking etter annet ledd skal: 



a) kun skrives én gang på båndet 
b) være i skrifttypen Helvetica 
c) ikke være større enn 10 pkt. 
d) skriftttypen skal være normal vektet  
e) ha fargen Pantone Cool Gray 2 C. 

 
§ 39. Krav til papir, filter og hylser til rulletobakk  

Papir, filter og hylser til bruk sammen med rulletobakk skal være hvite. 
 

§ 40. Krav til utforming av porsjonssnus 
Materialet som den enkelte porsjon snus er pakket inn i skal være hvitt. 

 
Nåværende kapittel IV blir kapittel IX. 
 
§ 20 oppheves. 
 
Nåværende §§ 18 til 24 blir §§ 41 til 46. 
 
 
 
 
 


