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Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening  

Høring – endringer i tobakkskadeloven. 
 

Norsk Tannpleierforening (NTpF) takker for muligheten til å komme med 
høringsuttalelse til overnevnte høring. NTpF stiller seg generelt positive til 
endringene som er foreslått og støtter alle forslagene som er fremmet.  
NTpF velger kun å kommentere enkelte av forslagene spesifikt. 
 
Tannhelsetjenesteloven presiserer at forebygging skal prioriteres foran 
behandling. Det er en kjensgjerning at de faktorene som fremmer god oral helse 
også bidrar til en god generell helse i befolkningen. Snus og røyking påvirker 
tenner og munnslimhinne på flere måter; Omfattende forandringer i tannkjøttet, 
lett synlige og merkbare tegn som brune og misfargete tenner, og dårlig ånde.  
Bruken av snus blant unge er fortsatt høy, og økende. NTpF deler departementets 
bekymring for høy snusbruk blant unge. 
Tannpleiere rundt om i Norge ser daglig skader at snusbruk på munnslimhinnen.  
Mange unge opplever at det er mer problematisk å slutte med snus enn de hadde 
forestilt seg. Derfor er det viktig å forebygge oppstart og det kan denne 
lovendringen bidra til etter Tannpleierforeningens syn. 
 
Helsefremmende og forebyggende arbeid er en del av tannpleierens hverdag og 

virke. Tannpleieren står i førstelinje i møte med store deler av befolkning i sitt 

arbeid og skaper en bevissthet omkring verdien av god munnhelse, slik at 

pasienten bedre kan ivareta egen tann- og munnhelse. Tannpleierne har fokus på 

tobakksforebygging i sin kliniske og i helseopplysningsarbeid til befolkningen.  

 

3 Forbud mot karakteristisk smak i e-sigaretter mv. 
 
NTpF støtter forslag om at det innføres et forbud mot karakteristisk smak i e-
sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med og uten nikotin, og i separate 
beholdere av smakstilsetninger til bruk i e-sigaretter, jf. forslag til ny tsl. § 32 a 
første ledd. Det er viktig å hindre at vi kommer i samme posisjon som USA der en 
høy andel unge brukere begynner med E-sigaretter uten forutgående 
tobakkserfaring.  
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på hvilken av 
reguleringsløsningene som anses som den beste; forbud mot karakteristisk smak 
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eller forbud mot alle tilsetningsstoffer som ikke er inntatt på en spesifisert liste. 
NTpF mener at her kan det være fornuftig med begge deler, både forbud mot 
karakteristisk smak tilleggsinformasjon på tilsetningsstoffer som ikke er tillatt. 
 

4 Hevet aldersgrense for e-sigaretter mv. 
Departementet foreslår derfor at aldersgrensen for salg av e-sigaretter heves fra 18 
til 25 år, jf. forslag til tsl. § 17 nytt tredje ledd.  
NTpF støtter dette forslaget, og ser frem til at vurderingen om generell heving av 
aldersgrensen til 20 år for tobakksvarer blir vurdert på nytt. Som departementet 
selv sier er aldersgrense et effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet.  NTpF 
mener at heving av aldersgrensen vil kunne hindre nye brukere og i et 
folkehelseperspektiv oppveier dette ulempene for de som allerede er brukere av 
tobakksprodukter. 
 

5 Regulering av e-sigarettpakninger mv. 
NTpF støtter at reguleringen for tobakksvarers pakninger også blir gjeldene for e-
sigaretter. 
 
 

8 Utendørs idrettsområder 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn et røykeforbud på områder utendørs 
hovedsakelig ment for idrettsutøving. 
NTpF er enig i at krav om inngjerding ville gjøre forbudet mindre effektfullt. Det 
vil være godt for barn som driver uorganisert idrett på for eksempel uformelle 
idrettsbaner anlagt av kommunen at det ikke røykes i nærheten.   
 

9 Lekeplasser 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn et røykeforbud på lekeplasser hvor 
allmennheten har adgang, jf. forslag til tsl. § 28 nytt annet ledd bokstav b. 
 
Departementet anser det i utgangspunktet ikke som nødvendig med en egen 
definisjonsbestemmelse av «lekeplass» i tobakksregelverket, men ber om 
høringsinstansenes innspill på dette. NTpF deler departementets syn i denne 
saken. 
 

10 Private kjøretøy med barn til stede 
 
NTpF mener at et slikt forbud vil bidra til å sikre barns rettigheter  
Departementet foreslår på denne bakgrunn et nytt røykeforbud i private kjøretøy 
med barn til stede. 
 
NTpF stiller seg skeptisk til at forbudet ikke gjelder for bobil, når de brukes som 
bolig. (eksempel: Barn som har lagt seg og voksne som røyker inne i bobilen vil bli 
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utsatt for passiv røyking.) NTpF mener at forbudet absolutt bør omfatte bobiler 
når de brukes som bolig. De voksne bør gå på utsiden for å røyke, slik de bør/skal i 
privat bolig. 
Barn vil også oppholde seg i bobilen når den brukes som bolig og dermed kunne 
utsettes for passiv røyking i bobilen. 
 

13 Minstestørrelse for snus 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i merkeforskriften § 31 første 
ledd inntas krav om minst 20 porsjoner snus eller minst 30 gram løssnus per 
enkeltpakning. 
 
NTpF støtter forslaget om minste størrelse på snus pakker. En minstestørrelse for 
porsjon ville også kunne ha en effekt for å hindre nye brukere. Ved å «samkjøre» 
lovgivningen med Sverige vil kunne bidra til at lovgivingen forsterkes. 
 

15 Videreføring av forbudet mot vannpipetobakk 
 
NTpF støtter departementet sitt forslag om å videreføre forbudet mot 
vannpipetobakk. 
 
Departementet ber på denne bakgrunn om innspill på om forbudet mot 
vannpipetobakk også bør omfatte vannpipeblandinger uten tobakk samt andre 
urtebaserte røykeprodukter. NTpF mener med bakgrunn i skadelig innhold i 
røyken fra vannpipen, appell til unge, oppfatning av at det ikke er skadelig at det 
bør videreføres forbud mot vannpipetobakk uten tobakk. Det utpregede sosiale 
aspektet ved vannpiperrøyking vil kunne bidra til  større gruppepress og 
normalisering av skadelig vaner dersom det blir lovlig. 
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