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Formålet med retningslinjene er å sikre likebehandling av saker og at lovpålagte oppgaver
blir gjennomført. Retningslinjene er fastsatt i medhold av tobakkssalgsforskriften § 22.
Pkt. 1: Tilsynsfrekvens og fokus for tilsynsarbeidet
Hvert salgssted skal kontrolleres minst én gang per år. Det skal årlig utføres minst to ganger
så mange tilsyn som det er registrerte salgssteder i kommunen.
Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og salgsstedets internkontroll.
Tilsynet skal ivareta salgsstedenes behov for informasjon og veiledning om regelverket
knyttet til salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater samt registrering av opplysninger i
Tobakkssalgsregisteret. Kontrollørene skal gi konkret veiledning på stedet, eventuelt henvise
salgsstedet til å kontakte kommunen for informasjon.
Pkt. 2: Tilsynsrapport og tilleggsrapport og varsel om reaksjon
Ved avsluttet tilsyn leveres elektronisk tilsynsrapport til salgsstedet, som en kvittering på at
tilsyn er gjennomført.
Ved avvik skriver kontrollørene en tilleggsrapport til tilsynsrapporten, med observasjoner på
salgsstedet og beskrivelse av brudd på regelverket. Kommunen skal innen 1 uke sende
tilleggsrapporten til salgsstedet for uttalelse, med rimelig frist. Kommunen kan samtidig
varsle om mulig pålegg om retting eller salgsforbud.
Tilsynsrapport og tilleggsrapport og salgsstedets eventuelle uttalelse, danner grunnlaget for
å vurdere om det faktisk er observert brudd.
Pkt. 3: Pålegg om retting
Når uttalelsesfristen etter pkt. 2 annet ledd er utløpt, vurderer kommunen om det skal
fattes vedtak om pålegg om retting, dersom salgsstedet ikke har underrettet om at
manglene er utbedret.
Pålegg om retting skal benyttes som reaksjon på alle avvik, med unntak av grove avvik eller
når retting ikke er en hensiktsmessig reaksjon - hvor det ilegges salgsforbud, se pkt. 4.
I pålegg om retting skal det settes en rimelig frist for oppfyllelse, normalt 3 uker. Salgsstedet
skal underrette kommunen om at retting er gjennomført i henhold til pålegget.

Pkt. 4: Salgsforbud
Når uttalelsesfristen etter pkt. 2 annet ledd er utløpt, vurderer kommunen om det skal
fattes vedtak om salgsforbud, dersom salgsstedet ikke har dokumentert at manglene er
utbedret.
Salgsforbud ilegges ved alvorlige brudd på lovgivningen der forholdet bør opphøre
umiddelbart. Som alvorlige brudd regnes salg til mindreårige, gjentakende og systematiske
overtredelser og funn av smuglervarer og illegale tobakksvarer. Salgsforbud gis også i
tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å fatte vedtak om retting og tvangsmulkt, for
eksempel ved midlertidig salg.
Salgsforbud gis i normaltilfellet i 2 uker. Ved vurderingen skal det legges vekt på:
- type overtredelse
- overtredelsens grovhet
- om virksomheten kan klandres for overtredelsen
- hva som er rimelig tid for å rette opp forholdet og gjenopprette forsvarlig salg.
Pkt. 5: Tvangsmulkt
Ved unnlatelse av å følge pålegg om retting eller ved grove brudd på bestemmelser gitt i
tobakksskadeloven eller tobakkssalgsforskriften, kan kommunen vurdere å fastsette
tvangsmulkt for å få gjennomført retting innen en angitt frist. Salgsstedet skal varsles om
dette, og gis frist til å uttale seg.
Tvangsmulkten starter ikke å løpe før klagefristen etter fvl. § 29 er utløpt. Klage har
oppsettende virkning.
Med mindre det foreligger spesielle forhold som taler for lavere eller høyere beløp, skal
tvangsmulkten settes til 1 rettsgebyr per dag. Tvangsmulkt kan alternativt gis som
engangsmulkt inntil 10 000 kroner, eventuelt i kombinasjon med løpende tvangsmulkt. Det
kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer. Ved fastsettingen
av mulkten vektlegges følgende:
- overtredelsens art
- den ansvarliges forhold
- adressatens økonomiske forhold og
- hensynet til å opprettholde respekten for regelverket.

