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TOBAKKSKADELOVEN: NY KOMMUNAL OPPGAVE – DELEGERING AV MYNDIGHET 
 
 
Vedlegg: 
Tobakkskadeloven: Forslag til delegeringsmyndighet datert 28.11.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Endring i Tobakkskadeloven med virkning fra 01.01.2018. 
 
Sammendrag: 
Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) er endret med virkning fra 01.01.2018. 
Kommunen er etter den tid tilsynsmyndighet overfor permanente og midlertidige 
salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Kommunestyret har i K-sak 
87/17 – Økonomiplan 2018 – 2021 Årsbudsjett 2018 - tatt stilling til tilsynsavgiftene. 
Rådmannen legger fram forslag til delegering av myndighet for aktuelle paragrafer i loven.  
 
Saksutredning: 
Tobakkskadeloven er endret med virkning fra 01.01.2018. Alle som selger tobakk og 
tobakksvarer skal registrere seg i et sentralt register. Kommunen er tilsynsmyndighet. 
Tilsynet går på flere ting, f.eks at alderskravet følges for både selger og kjøper, at det ikke 
drives reklame, at salgsstedene er registrert og har internkontrollsystem. 
 
Dette er en ny oppgave for kommunene. Salgsstedene er i stor grad de samme som de som 
selger alkohol. I tillegg kommer bensinstasjoner og kiosker. Det er naturlig at 
tilsynsmyndigheten på området sees i sammenheng med salgs- og skjenkekontrollen. Øyer 
kommune har ikke full oversikt over hvem som selger tobakk i dag, men vil hente ut en 
oversikt når salgsstedene har registrert seg. Registreringsperioden er 1.november – 
31.desember 2017. 
 
Tilsynsmyndighetene kan kreve inn avgifter, jfr Tobakkssalgsforskriften § 24: 
Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og 
tobakkssurrogater til forbruker på kr 4.500,-. Fra midlertidige salgssteder kan 
tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på kr 1.200,-. Kommunestyret har i KST-sak 
87/17 – Økonomiplan 2018-2021 – Årsbudsjett 2018 – vedtatt disse satsene for 2018. 
 
Vurdering: 
All myndighet etter Lov om vern mot tobakkskader (tobakkskadeloven) i utgangspunktet 
plassert på kommunestyret. Rådmannen har lagt til grunn at tobakkskadeloven håndteres 
på samme nivå som alkoholloven når det gjelder delegering av myndighet. Rådmannens 
forslag til delegering av myndighet framgår av vedlegg til saken.  
 



De generelle tilsynsavgiftene framkommer av vedlegg til økonomiplan og budsjett – 
kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018. Rådmannen legger til grunn at 
gebyrinntektene dekker utgiftene til kjøp av kontrolltjenester. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret tar til etterretning at kommunen fra 01.01.2018 er tilsynsmyndighet 

for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet og rådmannen i henhold til 

vedlagte oversikt datert 28.11.2018. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 


