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Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer  
 
Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 17/02812-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial 24.01.2018 
Formannskapet 31.01.2018 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 4500 kroner fra salgssteder for 

tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. tobakkssalgsforskriften § 24 
første ledd. 

 
2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 kroner, jf. 

tobakkssalgsforskriften § 24 andre ledd. 
 
3. Ås kommune følger forskriftens maksimumssatser ved eventuell beløpsjusteringer 

for tilsynsavgift.  
 
Ås, 12.01.2018 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
Rådmann Helse- og sosialsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Formannskapet 
Kommunestyret 
  
Vedlegg: 
1. Nytt tilsynsansvar for tobakkssalgssteder-brev fra Helsedir. 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Utsalgssteder for tobakk i Ås  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Kommunene skal fra 1. januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer mv.  
 
Tilsynet planlegges gjennomført noenlunde tilsvarende som for salgs- og 
skjenkekontroller der blant annet vaktselskap står for kontroller.      
 
Tilsynsavgiften foreslås fastsatt iht. tobakksalgsforskriftens maksimumssatser. 
 
Fakta i saken: 
Kommunene skal fra 1.januar 2018 føre tilsyn med registrerte salgssteder av 
tobakksvarer. 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. 
 
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. Se mer i vedlegg 1 i brev fra 
Helsedirektoratet av 09.10.2017. 
 
Pr. 11.01.2018 er 20 tobakkutsalgssteder registrert i Helsedirektoratets 
tobakksalgsregister for Ås kommune. I henhold til tobakkssalgsforskriften § 21 
innebærer dette gjennomføring av minimum 40 årlige kontroller samt 
oppfølgingsarbeid.  
 
Vurdering: 
Rådmannen legger opp til at kontrollering av tobakksalgssteder foretas på 
tilsvarende måte som for skjenke- og salgssteder og gjennomføres av innleid 
vaktselskap. Kommunen har startet å undersøke markedet for hvilke aktører som kan 
påta seg tilsyn av tobakkssalgsstedene. En anbudsrunde vurderes iverksatt.    
 
Ut fra opplysninger som er innhentet av kommunen, planlegger flere kommuner i 
Akershus fylke, deriblant Asker og Bærum, at tilsynsavgift settes til maksimum 
gebyrsats kr. 4500 jf. tobakkssalgsforskriften § 24. Rådmannen antar at dette kan 
dekke opp de vesentligste kostnadene ved kontrollering og saksbehandling.  
 
Det legges ikke opp til differensiering av tilsynsavgiften fordi dette vil medføre mye 
ekstra saksbehandling og være praktisk vanskelig. Av helsemessige årsaker er det 
en fordel at ikke alle små eller midlertidige utsalgssteder selger tobakk. 
 
Tilsynsavgift for tobakkssalgssteder bør fastsettes snarets, fordi den er vesentlig for 
en virksomhets vurdering av lønnsomhet av tobakksalg og forutsigbarhet for 
bransjen.    
 
Økonomiske konsekvenser: 
Dersom kommunen fastsetter maksimumssatser, kr 4500, for tilsyn av 
tobakksalgsstedene, kan dette gi kommunen inntekter på 90 000 kroner ved 20 
utsalgssteder, men utgiftene for kommunen antas likevel å bli noe høyere. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14?q=tobakksskadeloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-21-1446
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at tilsynsavgift fastsettes etter tobakkssalgsforskriftens 
maksimumssatser, jf. rådmannens innstilling i saken.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 


