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Nytt tilsynsansvar for landets kommuner 

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.  
 
Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme løsning som nytt Bevillingsregister etter 
alkoholloven, blant annet fordi kommunen er bruker av begge registrene. Informasjon om 
kommunens bruk av ny løsning for Bevillingsregisteret kommer i løpet av året.  
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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.  
 
Mer informasjon og veiledning 
 
Helsedirektoratet vil fortløpende utarbeide og publisere veiledning om det nye regelverket på 
Helsedirektoratet sine nettsider.  
 
Ved spørsmål om regelverket for øvrig som ikke besvares på våre nettsider, ta kontakt med 
Helsedirektoratet på e-postadresse postmottak@helsedir.no.  
 
For spørsmål knyttet til bruk av Tobakkssalgsregisteret, ta kontakt på registerets e-postadresse 
tbr@helsedirektoratet.no.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jakob Linhave e.f. 
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