
Høring om forslag til forskrift om 
registrering av og tilsyn med salg av 
tobakksvarer mv.
Høring | Dato: 26.06.2017 | Helse- og omsorgsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om 
registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater, på høring. 

Status: På høring
Høringsfrist: 05.09.2017

Vår ref.: 17/2834 

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven 

som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater, som ble 

behandlet i Stortinget 16. juni 2017, se Prop. 109 L (2016-2017) og Innst. 420 L (2016-2017). 

Det foreslås bestemmelser om selve registreringsplikten for virksomheter som skal registrere seg, 

herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten. Videre foreslås 

det nærmere bestemmelser om internkontrollkravet, og internkontrollens innhold.  

Høringsbrev

 Regjeringen.no
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Det foreslås bestemmelser om selve tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan 

være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med. 

Departementet foreslår også en bestemmelse om momenter som kan vektlegges i vurderingen av 

om det skal ilegges salgsforbud. 

Forslaget inneholder bestemmelser om utregningen av og satser for avgiftene. Det er i forslaget tatt 

inn bestemmelser om forvaltningen av registeret, samt en overgangsbestemmelsene om at 

registrering kan skje fra 1. november 2017.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for salgssteder 

til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til automater, opplysninger til 

statistisk bruk og enkelte presiseringer av reklameforbudet, 

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, 

mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar 

uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova 

og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, 

tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 5. september 2017.

Med hilsen

Geir Stene-Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                              Lilly Sofie Ottesen

                                                                                              avdelingsdirektør
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Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat

Høringsinstanser

 Regjeringen.no

Ansvarlig for Helse- og omsorgsdepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Arve Paulsen
Nettredaktør: Andreas Keus

Telefon: 22 24 90 90 
E-post: postmottak@hod.dep.no

Ansatte i HOD: Depkatalog

Organisasjonsnummer: 983887406
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