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Medsaksbehandlere

Innkreving av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til
forbruker
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Endringer i tobakkskadelovens kap. 2 og forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer
mv. fastslår at kommunen fra 01.01.18 skal føre tilsyn med registrerte salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker. Samme lov og forskrift gir kommunen anledning til å innkreve en årlig
tilsynsavgift for dette. Tilsyn etter tobakkskadeloven kap.2 er et nytt tilsynsansvar for kommunen.
Kontroll med salgsstedene vil i stor grad overlates til eksternt kontrollselskap på samme måte som det i
dag gjøres for kommunens tilsynsansvar etter alkoholloven og tobakkskadeloven § 25.
Rådmannen anbefaler at det innkreves tilsynsavgift i den størrelse som er angitt i forskriften.

Rådmannens innstilling:
I henhold til tobaksskadelovens § 10 jf. forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer
mv. § 24 vil Halden kommune fra 2018 innkreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker på 4500 kroner. Fra midlertidige salgssteder vil det fra 2018 innkreves en
årlig tilsynsavgift på 1200 kroner.
Saksutredning:
Bakgrunn
Fra 01.01.18 skal kommunen føre tilsyn med registrerte salgssteder for tobakksvarer og
tobakkssurrogater til forbruker etter tobakkskadelovens kap.2 jf. forskrift om registrering av
og tilsyn med salg av tobakksvarer.
Tilsynsansvaret omfatter tilsyn med:





§4: Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til
forbruker
§ 5: Internkontroll
§ 9: Salgsforbud
§17: Aldersgrenser
















§18: Forbud mot selvbetjening
§19: Forbud mot salg fra selvbetjent automat
§20: Forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer
§21: Forbud mot omsetning med rabatt
§22: Forbud mot reklame o §23: Forbud mot sponsing
§24: Forbud mot synlig oppstilling på utsalgssteder
§30: Standarisert utforming av pakninger og varer
§30a: Helseadvarsel og produktpresentasjon
§31: Forbud mot produkter for å skjule helseadvarslene
§32: Tobakksvarers innhold (ikke ikraftsatt)
§33: Minstestørrelse på forpakninger av tobakksvarer (Departementet kan gi
forskrifter om dette, men slike forskrifter foreligger foreløpig ikke)
§34a: Registering, kvalitet og sikkerhet ved elektroniske sigaretter
(ikke ikraftsatt)
§34d: Godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter
(ikke ikraftsatt)
§ 42: Forbud mot enkelte produktkategorier

Lovens § 10 sier at: «Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder til dekning
av sine kostnader med tilsynsoppgaver etter § 7 første ledd.»
I forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. § 24 er det
bestemmelser om tilsynsavgiftens størrelse: «Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig
tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4500
kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1200 kroner.»
Kontroll med salgsstedene er i stor grad overlatt til eksternt kontrollselskap på samme måte som det i dag
gjøres for kommunens tilsynsansvar etter alkoholloven og tobakkskadeloven § 25. Tobakkskadelovens
kap.2 omfatter også virkemidler for kommunen ved funn av avvik fra lovgivningen. Dette er beskrevet i
lovens § 8: «Pålegg om retting og tvangsmulkt» og § 9: «Salgsforbud». Lovgivningen legger opp til
skjønnsmessige vurderinger med tanke på både når virkemidlene skal tas i bruk, fastsettelse av størrelse
på tvangsmulkt og fastsettelse av salgsforbudets lengde.
Samarbeid med kontrollselskap, gjennomgang av rapportene, saksbehandlers eventuelle egne tilsyn/
vurderinger og oppfølging av avvik vil medføre behov for mer tid til saksbehandling og oppfølging av
tobakkslovgivningen enn det kommunen bruker i dag. Det er veldokumentert at tobakksvarer medfører
store helseskader.
Formålet med tobakksskadeloven er «å begrense de helseskader som bruk av tobakksvarer medfører
gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven
tiltak for å forebygge at barn og unge begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker
tobakksvarer, slutter og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk.»
Konklusjon
I tråd med Rådmannens innstilling.
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