30. oktober 2017

Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater
Alle som selger tobakk og tobakkssurrogater, som for eksempel e-sigaretter, må registrere seg
innen 31. desember 2017. Registeret åpnes 1. november. Kommunene skal føre tilsyn med
tobakksalget.
Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:
 lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater
til og fra
 hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med
Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre
salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og
tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).
Registrering via Altinn eller tbr.helsedirektoratet.no
Fra 1. november 2017 kan registrering og vedlikehold i Tobakkssalgsregisteret gjøres via:
 skjematjenesten Tobakkssalgsregisteret i Altinn
 direkte i registeret på tbr.helsedirektoratet.no
Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.
Hvilke personer som kan registrere
For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for
eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å
registrere på vegne av virksomheten.
Brukerstøtte og spørsmål
 Ved problemer med ID-porten/MinID, kontakt brukerstøtte hos Difi (difi.no).
 Har du spørsmål om å delegere rettigheter i Altinn, kontakt Altinns brukerstøtte
(altinn.no).
 Spørsmål om bruk av Tobakkssalgsregisteret kan sendes til tbr@helsedirektoratet.no.
 Spørsmål om regelverket kan rettes til Helsedirektoratet på e-post til
postmottak@helsedirektoratet.no eller telefon 810 200 50.
Tobakkssalgsregisteret
Tobakkssalgsregisteret gir oversikt over fysiske salgssteder som har rett til å selge tobakk og
tobakkssurrogater i Norge. E-sigaretter og urtebaserte røykeprodukter faller inn under
betegnelsen tobakkssurrogat. Registeret gir også en oversikt over grossister som har rett til å
selge tobakk og tobakkssurrogater.
Formålet med registeret er å gjøre det mulig for kommunene å føre tilsyn med salg av tobakk,
særlig at det ikke selges tobakk og tobakkssurrogater til mindreårige. Kommunene skal føre tilsyn
med fysiske salgssteder og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossister og utvalgte steder.
Det er virksomhetene selv som er ansvarlig for å registrere seg og vedlikeholde opplysningene i
registeret. Dersom en virksomhet har flere salgssteder, må alle salgsstedene registreres.
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Virksomheter som selger tobakk på internett omfattes av egen ordning. Dette gjelder både
norske og utenlandske virksomheter.
Servicegrossistene
For å kunne selge tobakk og tobakkssurrogater som er omfattet av registreringsplikten vil varene
få tildelt lisenskode «Tobakk Lisens» (TL). Tobakk og tobakkssurrogater vil bli håndtert på lik linje
med alkoholholdige varer. Registeringen er ikke tidsbegrenset.
Kommunene skal føre tilsyn med registrerte detaljister, og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med
grossistene, samt utvalgte salgssteder. Sysselmannen fører tilsyn på Svalbard.
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