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Innledning: 
 

Tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 1.januar 2018 
 
Kommunene skal fra 1.januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer mv. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer 
mv. ble vedtatt i Stortinget den 21.juni 2017, og bestemmelsene om ordningen er tatt inn 
i tobakksskadeloven kapittel 2.  
 

Ordningen innebærer at kommunene skal føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer og tobakkssurrogater (f.eks. e-sigaretter) i kommunen. Det er særlig viktig 
at kommunene fører tilsyn med at slike varer ikke selges til mindreårige. Kommunen skal 
ikke føre tilsyn med nettsalg og grossister. 

Det er fastsatt en forskrift som blant annet regulerer kravene knyttet til kommunenes 
tilsyn. Forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. ble fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet 21.september 2017.  

Alle virksomheter som selger tobakk skal registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 
31.desember 2017. Det er ikke tillatt å selge tobakksvarer mv. etter 1.januar 2018 uten 
registrering i Tobakkssalgsregisteret.  
 
Det nye nasjonale Tobakksalgsregisteret er tilgjengelig på tbr.helsedirektoratet.no fra 
1.november. Tobakkssalgsregisteret vil fra 1.januar 2018 gi kommunene en oversikt over 
salgssteder som kan selge slike varer og hvor kommunen skal føre tilsyn.  
Tobakkssalgsregisteret er offentlig, som innebærer at enhver kan søke i registeret. 
Kommunen kan f.eks. søke på bestemte virksomheter eller alle salgssteder i sin 
kommune. 

Kommunenes tilsynsansvar 
 
Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i 
tobakksskadeloven  

 Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt), §§17–21 
 Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbudet), §§22–24 
 Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, 

helseadvarsler, minstestørrelser), §§ 30-33 
 Forbud mot salg av tobakksvarer/-surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra 

registrert grossist, § 4 tredje ledd.  
 Salg i strid med salgsforbud, § 9 
 Krav til internkontroll, § 5 
 Forbud mot enkelte produktkategorier, § 42 
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Flere av bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater, og noen 
bestemmelser omfatter kun tobakksvarer. 

Tilsyn med skoler og barnehager 
Dette ivaretas av Helsetjenesten som en del av deres tilsynsaktivitet etter folkehelseloven. 

Utvidet tilsyn med røykeforbudet for e-sigaretter  
Fra 1. juli 2017 inkluderte røykeforbudet i tobakksskadeloven (den såkalte «røykeloven») 
også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin. Det vil si at det er forbudt å dampe 
alle steder hvor det er forbudt å røyke. Kommunens tilsynsansvar utvides tilsvarende. 

Kontroll av utsalgssteder i Molde kommune 
I henhold til «Lov om vern mot tobakksskader» skal det føres tilsyn av utsalgstedene. Det 
skal gjennomføres to ganger så mange kontroller som antall utsalgsteder og minimum en per 
salgssted. 

Kontrollen vil bli utført av en ekstern leverandør av kontrolltjenester, og vil bli gjennomført i 
henhold til loven. Leverandøren vil stå for opplæring av sine kontrollører og dokumenterer 
dette ved inngått kontrakt med Molde kommune.  

Det vil bli jevnlig gjennomgang av hvilke salgssteder som bør ha en eller flere kontroller, men 
totalt antall kontroller per år skal ikke overstige kravet til to ganger så mange kontroller som 
antall utsalgssteder.  

Det skal utarbeides en oversikt over utsalgstedene og ut i fra den differensieres det hvem 
som bør ha en og hvem bør ha mere en. Oversiktsplan skal i samarbeid med leverandør av 
kontrolltjenesten evalueres minimum to ganger i året.  
 

Tobakksvarer og tobakkssurrogater 
Tobakksvarer er varer som kan røykes, innsnuses eller tygges, og som helt eller delvis 
består av tobakk, dvs sigaretter, sigarer, røyketobakk, snus, skrå og lignende.  

Tobakkssurrogater er produkter som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som 
ikke inneholder tobakk, jf. tobakksskadeloven § 2 tredje ledd. Tobakkssurrogater omfatter 
elektroniske sigaretter og beholdere for e-væske både med og uten nikotin, samt urtebaserte 
røyke- og snusprodukter. 

Tobakkssalgsregisteret 
Tobakkssalgsregisteret er offentlig, som innebærer at enhver kan søke i registeret. Det kan 
f.eks. søkes på bestemte eller alle salgssteder i en kommune.  

Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme løsning som nytt bevillingsregister etter 
alkoholloven, blant annet fordi kommunen er bruker av begge registrene. 
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Sanksjoner 
Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi 
salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.  

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.  

Registreringen i Tobakkssalgsregisteret kan ikke inndras, da ordningen ikke er en 
tillatelsesordning. Salgsforbud er ikke et tilbakekall av tillatelse, men et vedtak om at en 
aktivitet ikke kan utøves for en viss periode. 

Ved vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud, og for hvor lenge, kan det blant annet 
legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om virksomheten kan klandres for 
overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet, jf. forskriften § 23.  

Det er ikke innført standardiserte reaksjoner for ulike overtredelser, slik som er gjort for brudd 
på alkoholloven. Dette må vurderes senere 

 

Tilsynsavgift fra salgssteder tobakksvarer og tobakkssurrogater 
(per 2018) 
 

 Salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på 4500 
 midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 

1200 kroner. 

Ved justering av satser følger Molde kommune Helsedirektoratets anbefalinger. 
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Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) 
(Uttdrag) 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
§ 1.Formål 

Formålet med denne lov 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. 

§ 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 tobakksutstyr forstås i denne lov varer som etter sitt formål hovedsakelig 
benyttes i forbindelse med tobakksvarer og tobakkssurrogater. 

 Med tobakkssurrogat forstås i denne lov produkt som etter sin bruksmåte tilsvarer 
tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk. 

 Med elektronisk sigarett forstås i denne lov tobakkssurrogater som kan brukes til 
inntak av damp gjennom et munnstykke, eller deler av et slikt produkt, herunder 
en patron, en tank og utstyret uten patron eller tank. Elektroniske sigaretter kan 
være til engangsbruk eller for gjenoppfylling. 

 Med gjenoppfyllingsbeholder forstås i denne lov en beholder som inneholder 
væske som kan brukes til gjenoppfylling av en elektronisk sigarett. 

 Med urtebasert røykeprodukt forstås i denne lov tobakkssurrogat basert på 
planter, urter eller frukter, som kan forbrukes gjennom en forbrenningsprosess. 

 Med tobakksimitasjon forstås i denne lov produkter som etter sin utforming har en 
nær likhet med tobakksvarer eller tobakksutstyr, men som ikke inneholder tobakk 
eller tobakkssurrogat. 

 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 åttende ledd. 

 Med grensekryssende fjernsalg forstås i denne lov salg der forbrukeren på 
tidspunktet for bestilling av varen fra et detaljsalgssted er i et annet land enn der 
detaljsalgsstedet er etablert. 

 Med spesialforretning forstås i denne lov utsalgssted som hovedsakelig selger 
tobakksvarer, tobakkssurrogater eller tobakksutstyr. 

 Departementet kan gi forskrifter om hvilke produkter som skal regnes som 
tobakksvarer, tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner, tobakksutstyr, elektroniske 
sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere, og nærmere kriterier for hva som menes 
med spesialforretning. I tvilstilfeller kan departementet avgjøre spørsmålene med 
bindende virkning. 
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Kapittel 2. Registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og 
tobakkssurrogater 
§ 4. Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker 

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker uten registrering hos 
Helsedirektoratet er forbudt. Hver enkelt virksomhet skal registrere samtlige av sine 
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater. 

Plikten til å være registrert gjelder både permanente salgssteder og salgssteder som 
selger deler av året eller for en enkelt anledning. 

Til forbruker er det kun tillatt å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater som er lovlig 
importert eller kjøpt fra registrerte grossister. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktene i første, andre og 
tredje ledd, herunder om hvilke opplysninger som skal registreres, sletting av 
registrering, begrensninger for registrering samt unntak fra registreringsplikt. 
 

§ 5. Internkontroll 

Salgsstedet skal etablere internkontroll for etterlevelse av bestemmelsene i §§ 4, 17 til 
24, 30 til 33, 34 a, 34 d og 42. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor 
tilsynsmyndighetene. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontrollen. 

 

§ 7. Tilsyn med salgssteder 

Kommunen fører tilsyn med at registrerte salgssteder for tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker overholder bestemmelsene i §§ 4, 5, 9, 17 til 24, 30 til 33, 
34 a, 34 d og 42 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Salgsstedet plikter 
å gi kommunen tilgang til lokaler, herunder varelager, nødvendige opplysninger, 
vareprøver og annen relevant bistand. 

Sysselmannen fører tilsyn etter første ledd på Svalbard. Sysselmannen kan delegere 
oppgaven til Longyearbyen lokalstyre. 

Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om tilsyn og om utøvelsen av 
tilsynet, herunder om at tilsyn med enkelte typer salgssteder skal føres av 
Helsedirektoratet. 

8.Pålegg om retting og tvangsmulkt 

Hvis kommunen finner at et salgssted har overtrådt bestemmelser i §§ 4, 5, 9, 17 til 24, 
30 til 33, 34 a, 34 d og 42 eller bestemmelser gitt i medhold av disse er overtrådt, kan 
den pålegge retting av forholdet. Det skal samtidig settes en frist for rettingen. 
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Kommunen kan kreve skriftlig bekreftelse fra overtrederen på at det ulovlige forholdet har 
opphørt. 

I tillegg til pålegg om retting, kan kommunen fastsette tvangsmulkt. Mulkten løper fra 
oversittelse av fristen for retting, og den kan fastsettes i form av engangsmulkt eller 
dagmulkt. Mulkten tilfaller staten. 

Dersom kommunen ved avdekking av overtredelse av bestemmelser som nevnt i første 
ledd finner særlig grunn til å tro at det vil bli begått nye brudd som ikke kan stanses etter 
første og andre ledd, kan kommunen på forhånd fastsette at mulkt vil løpe fra det 
tidspunktet en ny overtredelse tar til. Slik tvangsmulkt kan fastsettes for inntil ett år. 

Helsedirektoratet kan treffe vedtak etter første til tredje ledd i denne bestemmelsen 
overfor grossister ved overtredelse av bestemmelser som nevnt i § 35. 

Sysselmannen kan treffe vedtak etter første til tredje ledd på Svalbard. Sysselmannen 
kan delegere til Longyearbyen lokalstyre å fatte vedtak etter denne bestemmelsen for 
Longyearbyen. 

§ 9. Salgsforbud 

Hvis kommunen finner at et salgssted har overtrådt bestemmelser i §§ 4, 5, 17 til 24, 30 
til 33, 34 a, 34 d og 42 eller bestemmelser gitt i medhold av disse, kan den treffe vedtak 
om forbud mot salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 

Helsedirektoratet kan treffe vedtak om forbud mot engrossalg av tobakksvarer og 
tobakkssurrogater ved overtredelse av bestemmelsene nevnt i § 35. 

Sysselmannen kan treffe vedtak etter første ledd på Svalbard. Sysselmannen kan 
delegere til Longyearbyen lokalstyre å fatte vedtak etter denne bestemmelsen for 
Longyearbyen. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om salgsforbud, herunder om 
saksbehandlingen og om standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser 

 

10. Avgifter 

Kommunen kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder til dekning av sine kostnader 
med tilsynsoppgaver etter § 7 første ledd. 

Sysselmannen, eventuelt Longyearbyen lokalstyre, kan kreve en årlig tilsynsavgift fra 
salgssteder til dekning av sine kostnader med tilsynsoppgaver etter § 7 tredje ledd. 

Helsedirektoratet kan kreve en årlig tilsynsavgift fra grossister til dekning av sine 
kostnader med tilsyn med grossister etter § 35. Helsedirektoratet kan videre kreve 
tilsynsavgift fra salgssteder de fører tilsyn med etter § 7 tredje ledd. 
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Helsedirektoratet kan i tillegg kreve en årlig registeravgift fra grossister for å dekke 
kostnadene knyttet til drift og forvaltning av register over salgssteder og grossister, jf. § 
35 a. 

Departementet kan gi forskrift om satser for og innbetaling av avgiftene etter denne 
bestemmelsen. 

 

§ 11. Klage 

Enkeltvedtak fattet av kommunen etter §§ 8 og 9 kan påklages til fylkesmannen. 

Enkeltvedtak fattet av Helsedirektoratet etter §§ 8 og 9 kan påklages til departementet. 

Enkeltvedtak fattet av Sysselmannen på Svalbard etter §§ 8 og 9 kan påklages til 
departementet. I de tilfeller hvor Sysselmannen har delegert myndighet til Longyearbyen 
lokalstyre, er Sysselmannen klageinstans for lokalstyrets vedtak. 

Kapittel 3. Salg av tobakksvarer mv. 
§ 17. 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 i forskrift gjøre unntak fra aldersgrensene fastsatt i første og annet 
ledd, samt gi bestemmelser om aldersgrensen for innførsel av tobakksvarer, 
tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner og tobakksutstyr. 

 

Kapittel 4. Forbud mot reklame mv. 
§ 22. Forbud mot reklame 

Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. 

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. 
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Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for tobakkssurrogater, tobakksimitasjoner og 
tobakksutstyr. 

Departementet kan gi forskrifter om gjennomføring og utfylling av disse bestemmelser, 
samt gjøre unntak fra dem. 

Kapittel 5. Særskilte forbud mot tobakksbruk mv. 
§ 25.Røykeforbud i lokaler og transportmidler 

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det 
samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier 
til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. 

Røyking kan likevel tillates i følgende lokaler: 

a)  
Beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem. Institusjonen plikter å gi dem 
som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke for 
institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år.  

b) 
 I særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem og på 
innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten til havs. Det må tilbys tilsvarende røykfrie 
oppholdsrom, og disse må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor 
røyking tillates. På samme vilkår kan arbeidsgiver tillate røyking i særskilt angitte rom når 
virksomhetens art hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i løpet av 
arbeidstiden. Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke for institusjoner hvor det 
hovedsakelig bor personer under 18 år.  

c)  
I inntil halvparten av overnattingsrom på hoteller og andre overnattingssteder. De 
røykfrie overnattingsrommene må ikke være mindre eller av dårligere standard enn 
overnattingsrom hvor røyking tillates.  

Eieren, driveren eller den som disponerer eller er ansvarlig for lokalene, området eller 
transportmidlene, plikter å sørge for at reglene gitt i eller i medhold av disse 
bestemmelsene blir overholdt. Det skal markeres med tydelige skilt at røyking er forbudt 
på steder hvor det kan være tvil om dette, samt ved inngangen til alle serveringssteder. 
For å sikre etterlevelse av forbudet mot røyking på serveringssteder og forbudene mot 
tobakksbruk i barnehager og skoler, jf. §§ 26 og 27, skal slike steder føre internkontroll 
og etablere et internkontrollsystem. Internkontrollen skal kunne dokumenteres overfor 
tilsynsmyndighetene. 

Person som på tross av advarsel fra eieren eller den som driver eller er ansvarlig for 
lokalet, området eller transportmidlet eller representant for denne, overtrer bestemmelse 
gitt i eller i medhold av paragrafen her kan bortvises fra lokalet, området eller 
transportmidlet. 
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Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse 
bestemmelser, herunder om hva som anses som et lokale i tobakksskadelovens 
forstand, spesielt med hensyn til uteserveringer, om meldeplikt til tilsynsmyndighetene og 
om kriterier for når unntaksbestemmelsene i annet ledd kan komme til anvendelse, og 
kan gjøre unntak fra dem. Kongen kan i forskrift også gi nærmere bestemmelser om krav 
til røykfrie buffersoner ved inngangspartier til helseinstitusjoner, offentlige virksomheter 
og serveringslokaler. 

 

§ 26. Tobakksforbud i barnehager 

Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder. 

Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse 
bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem 

 

§ 27. Tobakksforbud på skoler og i skoletiden 

Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. 

Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. 

Bestemmelsene i § 25 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring og utfylling av disse 
bestemmelser og kan gjøre unntak fra dem 
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Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. 
(tobakkssalgsforskriften) (utdrag) 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
§ 1. Formål 

Formålet med denne forskrift er å begrense helseskadene av tobakksbruk gjennom å 
sikre at omsetningen av tobakksvarer og tobakkssurrogater foregår i tråd med 
tobakksskadelovens bestemmelser, herunder å hindre salg til mindreårige. 

 

Kapittel 2. Særskilt om salg 
§ 3. Aldersgrenser 

Salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater må ikke skje til personer under 18 år, selv om 
vedkommende viser frem skriftlig fullmakt fra foreldre, foresatte eller andre. 

Ansatte på salgssteder har ved tvil om alder rett og plikt til å kreve legitimasjon. 

§ 8.Frist for registrering 

Salgssteder og grossister skal være registrert senest innen 14 dager før salget starter 
 

§ 9. Salgsstedets opplysninger 
For salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater skal følgende opplysninger 
registreres: 

1. Virksomhetens navn, organisasjonsnummer og adresse 

2. Salgsstedets navn, organisasjonsnummer, adresse og kommune. Ved behov kan 
gårds- og bruksnummer registreres i stedet for adresse 

3. Næringskode 

4. Kontaktopplysninger i form av navn på kontaktperson, telefonnummer og e-
postadresse 

5. Hvilke kategorier tobakksvarer og tobakkssurrogater som selges 

6. Dato for salgsstart 

7. Ved midlertidig salg skal salgsperiode registreres. Med midlertidig salg menes salg i 
en periode på opptil 30 dager årlig 

8. Om salgsstedet driver med avgiftsfritt salg til forbruker på flyplass, salg på tog som er 
kollektive transportmidler, om bord i skip som er kollektive transportmidler og om bord i 
cruiseskip på turer av flere dagers varighet 
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Kapittel 4. Internkontroll 
 
§ 13. Krav om internkontroll 

For å sikre at krav etter tobakksskadelovgivningen overholdes, skal salgssteder for 
tobakksvarer og tobakkssurrogater føre internkontroll. 

§ 14. Definisjon av internkontroll 

I denne forskrift betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at salgsstedets 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt 
i tobakksskadeloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av denne. 

 

§ 15. Internkontrollens utforming 

Internkontrollen skal tilpasses salgsstedets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold 
og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i tobakksskadeloven og i 
bestemmelser fastsatt i medhold av denne. Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig 
og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av salgsstedets størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og 
tilgjengelig for tilsynsmyndigheten. 

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for salgsstedet skal: 
1. ha oversikt over krav i tobakksskadeloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av 
denne som gjelder for salgsstedet  

2. Sørge for at ansatte ved salgsstedet har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å 
overholde kravene til salgsstedet, herunder kravene til internkontroll  

3. Ha oversikt over hvordan salgsstedet er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er 
fordelt  

4. ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i tobakksskadeloven og i bestemmelser 
fastsatt i medhold av denne som gjelder for salgsstedet  

5. ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik  

6. foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen. 

 

Kapittel 5. Tilsyn 
§ 16. Tilsynsmyndighet og tilsynsansvar 

Kommunen har ansvar for tilsyn med registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker. 

Longyearbyen lokalstyre har ansvar for tilsyn med registrerte salgssteder for salg av 
tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker i Longyearbyen. 
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Helsedirektoratet har ansvar for tilsyn med avgiftsfritt salg av tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker på flyplasser. 

 

Helsedirektoratet har ansvar for tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til 
forbruker 

1. på tog som er kollektive transportmidler  

2. om bord i skip som er kollektive transportmidler, og om bord i cruiseskip på turer av 
flere dagers varighet. 

§ 18. Tema for tilsynet 

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene i tobakksskadeloven § 17 og i 
denne forskrift § 3 og salgsstedets internkontroll. 

Tilsynsmyndigheten skal sikre at tilsynet til enhver tid er rettet mot de forhold som synes 
hensiktsmessige etter en vurdering av de lokale forhold. 

 

§ 19. Gjennomføring av tilsynet 

Tilsynet med salgssteder kan foregå åpent eller anonymt. 

Etter utført tilsyn skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og 
muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn. 

§ 21. Tilsynsfrekvens 

Det skal føres tilsyn med salgsstedene så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal 
kontrolleres minst én gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange 
tilsyn som det er salgssteder i kommunen. 

 

§ 22. Retningslinjer for tilsyn 

Innenfor rammen av denne forskriften kan tilsynsmyndigheten fastsette nærmere 
retningslinjer for utøvelsen av tilsynet med salgsstedene 
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Kapittel 7. Avgifter 
§ 24. Tilsynsavgift for salgssteder 

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. 

 

 


