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Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 
om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven).  
 
Om høringen: Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at 
både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register. 
Det primære formålet med forslagene er å sikre bedre etterlevelse av bestemmelser i 
tobakksskadeloven, særlig forbudet mot salg til personer under 18 år.  
 
Kommunene får etter forslaget i oppgave å føre tilsyn med utsalgssteder i sin kommune. 
Helsedirektoratet får i oppgave å føre tilsyn med grossistene. Det foreslås også at Helsedirektoratet får 
i oppdrag å opprette og drifte et nasjonalt register (tobakkssalgsregister). Registeret skal gi oversikt 
over alle grossister og detaljister som selger tobakksvarer og e-sigaretter. 
 
Dette forslaget kommer i stedet for en bevillingsordning, som helseministeren mente var for 
byråkratisk og trakk tilbake da han overtok som helseminister. Legeforeningen har tidligere støttet 
forslaget om en bevillingsordning nettopp fordi det er for enkelt for barn under 18 år å få tak i 
sigaretter, og at det bør stilles strengere krav til de stedene som i dag selger tobakksprodukter.  
 
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endringer-i-
tobakksskadeloven/id2506581/  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
1.september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Sara Underland Mjelva 
Helsepolitisk rådgiver 
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