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Høring av endringer i tobakksskadeloven
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i
tobakksskadeloven med forskrifter.
Forslagene er i stor grad et ledd i oppfølgingen av regjeringens tobakksstrategi. Formålet
bak forslagene er særlig å redusere tobakks- og nikotinprodukters tiltrekning på og
tilgjengelighet for barn og unge og å beskytte befolkningen, og særlig barn, mot passiv
røyking.
I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på bl.a. følgende forslag:
-

-

-

Forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med smak (unntatt
tobakkssmak) samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter.
Hevet aldersgrense til 25 år for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere for å gjøre
dem mindre tilgjengelige for barn og unge.
Regulering av e-sigaretters pakninger slik at de ikke kan påføres glitter,
tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge. Det foreslås
også en presisering av forbudet mot såkalt «brand stretching».
Forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i
private biler med barn til stede.
Røykeforbud i innendørs fellesområder som er tilknyttet flere boenheter, og en
tydeliggjøring av boenhetenes mulighet til å vedta røykeforbud på utendørs
fellesområder.
Minstestørrelse for snus.
Unntak fra oppstillingsforbudet og aldersgrensen for askebeger.
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Videreføring av dagens forbud mot vannpipetobakk og ev. forbud mot urtebaserte
røykeprodukter.

Departementet redegjør i høringsnotatet for problemstillinger knyttet til utviklingen med stadig
nye typer spesialforretninger for tobakksvarer og e-sigaretter. Det foreslås ingen konkrete
tiltak, men det bes særlig om høringsinstansenes innspill på hvilke tiltak som bør utredes og
iverksettes for å motvirke utviklingen.
Høringsuttalelser kan avgis digitalt på https://www.regjeringen.no/no/id2862884/
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 22. september 2021.
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