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Vern mot tobakksskader (Røykfrie serveringssteder) 
Ot.prp.nr.23 (2002-2003) (endringslov)  

 
 

     

5.3 Departementets vurderinger og forslag  

       Ved den konkrete avgrensningen av virkeområdet for røykeforbudet må man ta 
utgangspunkt i tobakksskadeloven §6 første ledd. For at et lokale eller transportmiddel skal 
være omfattet av tobakksskadeloven §6, må enten allmennheten ha adgang, eller det må være 
snakk om møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere er samlet. Dersom det 
ikke er snakk om lokaler som faller inn under noen av disse kategoriene, vil ikke lokalene 
være regulert av tobakksskadeloven §6, og således heller ikke av totalforbudet mot røyking på 
serveringssteder.  

       Det er to kriterier som må være oppfylt for at et lokale omfattes av totalforbudet. For det 
første må det være et lokale hvor enten allmennheten har adgang eller møterom, 
arbeidslokaler eller institusjoner hvor to eller flere er samlet. For det andre må lokalet være et 
serveringssted i lovens forstand. Er det ikke snakk om et serveringssted, vil det fortsatt kunne 
være røykeforbud, jf tobakkskadeloven §6 første ledd. Lokalene omfattes da av muligheten til 
å ha røykerom dersom vilkårene for dette er oppfylt, jf tobakkskadeloven §6 annet ledd første 
punktum, se vedlegg 2.  

       En av høringsinstansene har bedt om at departementet omtaler eksempler på lokaler hvor 
allmennheten har adgang. Det vises her til Ot.prp.nr.27 (1987-1988) side 25 første spalte, 
hvor det står:  

 

       « Prinsippet om røykfri luft skal gjelde lokaler hvor « almenheten har adgang ». Det 
omfatter f.eks. (1) postkontorer, trygdekontorer, andre offentlige ekspedisjonslokaler; (2) 
butikker, reisebyråer, banker og andre private ekspedisjonslokaler; (3) alle 
inngangspartier, heiser, trappeoppganger, korridorer, ganger, garderober, toaletter, 
vestibyler og tilsvarende rom hvor folk passerer eller oppholder seg i kort tid; (4) kirker, 
kinoer, teatre, operaer, biblioteker, skoler, venterom og lignende steder hvor folk 
oppholder seg; (5) drosjer, trikker, tog, skip, fly og andre transportmidler for passasjerer 
som går i innenriksfart. »  

       Andre eksempler er diskoteker, restauranter, kafeer og lignende.  

5.3.1 Hva er « serveringssteder »?  

       Det fremgår av forslaget at serveringssteder er steder hvor det foregår servering av mat 
og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. 2 Servering etter 
selvbetjeningsprinsippet vil også omfattes. Det er ikke avgjørende om det finnes sitteplasser 
eller bord. Videre er det uten betydning hvilken betegnelse som benyttes på stedet. Videre er 
det ikke av betydning om de som serverer er betalt eller ikke, så lenge det foregår servering.  
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       Det er viktig å merke seg at steder der servering av mat og/eller drikke ikke utgjør stedets 
hovedvirksomhet, også kan omfattes av begrepet serveringssted, og således av totalforbudet. 
Selv om serveringen kun foregår i en adskilt del av virksomheten, gjelder totalforbudet hele 
virksomheten. Det vil ikke være anledning til å ha røykerom eller -avdelinger på ovennevnte 
steder.  

       Nedenfor omtales noen eksempler på hvilke typer av steder som faller innenfor og 
utenfor begrepet « serveringssteder » i forslaget. Omtalen er ikke uttømmende. Andre typer 
steder kan tenkes å falle inn under lovens definisjonen av serveringssted.  

       Når det gjelder uteservering, vil departementet presisere at det er inneserveringen som 
reguleres i tobakksskadeloven §6, ikke uteserveringen i seg selv. Uteservering omfattes i 
utgangspunktet ikke av tobakksskadeloven §6, da bestemmelsen gjelder « lokaler » og « 
transportmidler », jf første ledd første punktum. Dersom et serveringssted har uteservering i 
tilknytning til serveringen inne, og røyk utenfra kommer inn, må imidlertid eventuell røyking 
i uteserveringen skje på en slik måte at luften inne er røykfri, jf §6 første ledd første punktum. 
Enkelte tilfeller av uteservering vil ut fra dette indirekte være omfattet av tobakksskadeloven 
§6. Dette er i tråd med uttalelsen fra Sosial- og helsedirektoratet.  

       Som nevnt ovenfor vil uteservering som fører til at luften inne på et serveringssted blir 
røykfylt, være omfattet av forbudet. Dette vil gjelde uavhengig av om uteserveringen har tak 
eller overbygg av noe slag. Det går imidlertid en grense mellom uteservering med overbygg, 
lé-vegger osv. og det som kan defineres som et lokale etter tobakksskadeloven §6 første ledd 
første punktum. I Ot.prp.nr.27 (1987-1988) side 25 første spalte står det følgende:  
Side 28  

        « Bestemmelsen skal gjelde for « lokaler ». Dette innbefatter alle innendørs rom i 
hus, bygninger, haller, telt og hytter. »  

       På bakgrunn av dette må det foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om det er 
snakk om lokaler i lovens forstand eller ikke. Dersom overbygningen eller lignende er av en 
slik karakter at området ikke får en utlufting tilsvarende utendørs områder, vil dette være et 
argument for at det er snakk om et lokale i lovens forstand.  

       Restauranter, kafeer, kaffebarer, konditorier og bakerier omfattes av totalforbudet i den 
grad det ligger til rette for fortæring på stedet. I restauranter og kafeer er normalt formålet at 
mat og drikke skal fortæres på stedet, og forholdene ligger derfor til rette for dette. 
Konditorier og bakerier er serveringssteder selv om hovedvirksomheten er salg som ikke 
fortæres på steder, dersom forholdene ligger til rette for slik fortæring. Eksempelvis vil 
takeaway-steder hvor forholdene også ligger til rette for fortæring på stedet, være 
serveringssteder, og dermed være omfattet av totalforbudet.  

       Kantiner er serveringssteder, og er derfor omfattet av totalforbudet. Kantiner serverer mat 
og/eller drikke, og det ligger til rette for fortæring på stedet. Røykerom er dermed ikke tillatt i 
tilknytning til disse. Eventuelle røykerom på arbeidsplassen må plasseres andre steder i 
virksomheten.  

       Departementet legger til grunn at dette innebærer at det vil være røykeforbud i kantiner. 
De som arbeider på denne typen serveringssteder, får de samme skadene av passiv røyking 
som de som jobber på andre serveringssteder. Kantiner er ofte ikke åpne for allmennheten. 
Kantiner vil imidlertid være omfattet av begrepet « arbeidslokaler » i tobakksskadeloven §6 
første ledd annet punktum. Det vises til Ot.prp.nr.27 (1987-1988) side 25 første spalte hvor 
departementet uttaler:  
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       « Uttrykket « arbeidslokaler » omfatter kantiner, inngangspartier, heiser, trapper, 
korridorer, toaletter, vestibyler og andre tilsvarende rom hvor ansatte oppholder seg i 
kortere eller lengre tid. »  

       Når det gjelder retten til å røyke i pauserom på arbeidsplassen, presiseres det at for å ha 
rett til å røyke på pauserommet, må man ha to pauserom. Det følger av annet ledd første 
punktum at man må ha flere lokaler til « samme formål » for å kunne røyke i inntil halvparten 
av dem.  

       Dersom en arbeidsplass har to pauserom, og det ene benyttes til røykerom, vil dette 
pauserommet ikke være omfattet av totalforbudet med mindre det serveres mat og/eller drikke 
der.  

       Departementet vil presisere at det ikke er noen motsetning mellom det å kreve å kunne 
jobbe i røykfri luft, og det å fortsatt kunne ha røykerom for de ansatte som velger å oppholde 
seg der. Det å oppholde seg i røykfylt luft i selve arbeidslokalet er ikke valgfritt på samme 
måte som det å oppholde seg på et røykerom. Det vises igjen til at for å kunne tillate røyking i 
et pauserom forutsettes det at man har to pauserom hvorav ett av de to skal være røykfrie.  

       Forbudet vil gjelde ved arrangementer og tilstelninger i lokaler som grendehus, 
selskapslokaler, samfunnshus, kantiner og annen utleievirksomhet, dersom det serveres mat 
og/eller drikke og det ligger til rette for fortæring på stedet. Hvis verken allmennheten har 
adgang, eller lokalene er arbeidslokaler, vil som nevnt ovenfor, lokalene ikke være regulert av 
tobakksskadeloven §6.  

       Alle lokaler i skoler og barnehager, herunder gymnastikksaler, er allerede regulert i 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. §18, gitt med hjemmel i lov om 
helsetjenesten i kommunene og tobakksskadeloven. Forskriften gjelder barnehager, 
grunnskoler og videregående skoler, og bestemmer at det ikke til noen tid skal røykes i 
virksomhetenes inneområde.  

       Når det gjelder såkalte « medlemsklubber » og lignende er problemstillingen om 
hvorvidt man kan si at allmennheten har adgang eller ikke. En vurdering av om 
allmennheten har adgang eller ikke, vil ikke være knyttet til hvorvidt lokalet er omfattet 
av totalforbudet mot røyking på serveringssteder, men om lokalet i det hele tatt 
reguleres av tobakksskadeloven §6. Det vil måtte foretas en konkret vurdering av om 
det kan sies at allmennheten har adgang eller ikke. Dersom virksomheten er åpen for 
alle, men på visse vilkår, for eksempel med krav om medlemskap, vil stedet være 
omfattet av §6. (Uthevet her) 

       De deler av lokaler i hoteller og overnattingssteder hvor det foregår servering av mat 
og/eller drikke, omfattes av totalforbudet dersom forholdene ligger til rette for fortæring på 
stedet. Restauranter, spisesaler, dansesal/diskoteker og lignende i hotellet vil være omfattet. 
Hensynet til ansatte på hoteller og andre overnattingssteder vil være like tungtveiende som for 
ansatte på andre spisesteder, barer osv. Hotellets øvrige lokaler faller imidlertid inn under §6 
annet ledd første punktum slik at minst halvparten av rommene skal være røykfrie, og alle 
fellesarealene helt røykfrie. Det foreslås således ingen endring i bestemmelsen på dette punkt.  

       For institusjoner, sykehus, fengsler osv. vil forslaget ikke medføre vesentlige endringer i 
forhold til dagens regelverk. Røykerom i tilknytning til kantiner og andre serveringssteder på 
institusjonene  
Side 29  
vil ikke være tillatt. Andre områder på institusjoner faller som før inn under hovedregelen i §6 



 4 

første ledd første punktum og spesialregelen i §6 første ledd tredje punktum. Det vil si at 
luften skal være røykfri. Dette gjelder imidlertid ikke i beboelsesrom i institusjoner, men 
institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.  

       Barer, puber, diskoteker, konsertscener, foajeer og lignende steder omfattes av begrepet 
serveringssteder, dersom stedet serverer mat og/eller drikke. Ansatte på diskoteker og 
lignende er utsatt for store mengder passiv røyking.  

       Enkelte høringsinstanser ønsker at departementet kommenterer situasjoner hvor 
diskoteker og lignende ikke serverer mat og/eller drikke, men hvor dette medbringes av 
gjestene.  

       Disse stedene vil ikke være omfattet av begrepet serveringssteder, dersom de ikke 
serverer mat og/eller drikke. Totalforbudet vil derfor ikke gjelde. Stedene vil derimot være 
arbeidslokaler for personalet, og dermed være omfattet av tobakksskadeloven §6 første ledd 
og annet ledd første og annet punktum.  

       Hva som er ett og samme serveringssted vil kunne ha betydning for hva som omfattes av 
totalforbudet. Dersom det for eksempel selges mat og/eller drikke i et lokale ved siden av et 
diskotek, som så bringes med inn i diskoteket, vil røykeforbudet gjelde for hele virksomheten.  

       I høringsrunden har det kommet frem synspunkter fra flere høringsinstanser på at 
flyplasser bør ha egne regler for røyking på serveringssteder. Begrunnelsen for dette er de 
spesielle omstendigheter man har på flyplasser. Høringsinstanser har trukket frem at 
passasjerene blir « sperret » inne på et område de ikke kan forlate, og hvor de i noen tilfeller 
må oppholde seg i lang tid, for eksempel ved forsinkelser. Dette kan medføre at sikkerheten 
blir truet, da enkelte passasjerer blir opphisset og nervøse i situasjoner der de skal fly, og 
derfor har et spesielt behov for å kunne ta seg en sigarett.  

       Departementet har forståelse for de spesielle hensyn som er fremhevet av enkelte av 
høringsinstansene. Departementet ønsker imidlertid ikke at flyplasser skal ha særskilte regler 
for røyking på serveringssteder. Begrunnelsen for dette er blant annet at flyplasser vil ha rett 
til å etablere røykerom, dersom de oppfyller vilkåret i tobakksskadeloven §6 annet ledd første 
punktum. Departementet mener på denne bakgrunn at de spesielle hensyn ved flyplasser som 
er fremhevet av enkelte høringsinstanser, kan ivaretas uten særregler, og at et spesielt behov 
for flyplasser til å ha røykerom i tilknytning til serveringsstedene ikke foreligger.  

       Det har kommet forslag om innføring av ubetjente røykerom i stedet for et totalforbud 
mot røyking på serveringssteder. Departementet stiller seg tvilende til i hvilken grad 
personale kan la være å oppholde seg i slike røykerom eller -avdelinger. Departementet ser 
derfor ikke ubetjente røykerom som en mulig alternativ løsning til totalforbud mot røyking på 
serveringssteder.  

2 Det gjøres oppmerksom på at selv om forslaget benytter samme ordlyd som i serveringsloven §2, vil 
avgrensningen ikke være nøyaktig den samme.  
Side 30  
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Innst.O.nr.72 (2002-2003). Innstilling fra 
sosialkomiteen om lov om endringer i lov 2. juni 
1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot 
tobakksskader  

 
 

     

2.2 Ot.prp.nr.23 (2002-2003)  

2.2.1 Passiv røyking og konsekvensene for arbeidsmiljøet  
 
 

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til at det kontinuerlig siden innføringen av lov om 
vern mot tobakksskader (tobakkskadeloven) i 1973 er blitt foretatt innskjerpinger. Imidlertid 
er de ansatte i denne næringen nå de eneste arbeidstakerne som etter dagens lovgivning ikke 
har et tilstrekkelig vern mot passiv røyking på arbeidsplassen. Bakgrunnen for forslaget fra 
Regjeringen er et betydelig engasjement fra Hotell- og restaurantarbeiderforbundet og 
Tobakksfritt for å sikre et slikt vern. Flertallet viser til at det etter hvert ble stilt spørsmål om 
det medisinskfaglige grunnlaget for å tillate dette unntaket. Flertallet vil berømme statsråden 
for å ha fulgt opp dette gjennom denne proposisjonen og dermed lagt grunnlaget for at Norge 
igjen kan bli et foregangsland i lovgivning for å verne arbeidstakere mot tobakksskader. 
Flertallet vil understreke at denne lovendringen dermed ikke er en spesiell streng lovgivning 
overfor en spesifikk bransje, men en oppheving av en unntaksordning som denne næringen 
har hatt.  

       Flertallet viser til at i de siste tiårene har det kommet mer informasjon og forskning om 
de medisinske konsekvensene av passiv røyking. Flertallet legger til grunn at passiv røyking 
er når en person puster i luft som er forurenset med tobakksrøyk.  

       Det er i dag god dokumentasjon på sammenheng mellom passiv røyking og redusert 
helse, økt fare for sykdom og tidligere død. Proposisjonen legger blant annet til grunn 
Verdens helseorganisasjons kreftforskingssenters (International Agency for Cancer Research) 
konklusjoner. De slår fast at det er tilstrekkelig vitenskapelig bevist at det er en sammenheng 
mellom passiv røyking, lungekreft og hjerteinfarkt. Arbeidsgruppen slår fast at passiv røyking 
øker risikoen for lungekreft med mellom 20 og 30 prosent. Undersøkelsene viser at dersom en 
ikke-røyker har en ektefelle som røyker, vil den relative risikoen for både ikke-dødelig og 
dødelig hjerteinfarkt være økt med ca 25 prosent. Her i landet er det anslått at 300 til 500 
ikke-røykere årlig dør av hjerteinfarkt som skyldes passiv røyking.  

       Flertallet vil videre vise til at det også er effekter av mer kortvarig påvirkning. Mange 
mennesker føler ubehag når de utsettes for passiv røyking. Symptomene kan være irritasjon i 
øynene, sår eller tørr hals, hoste, tiltetting i brystet eller tungpustethet. Symptomene er størst 
blant personer med såkalte hyperaktive luftveier (omtrent en fjerdedel av befolkningen). I 
løpet av kort tid kan passiv røyking føre til økt sannsynlighet for blodpropp og lett utløsning 
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av hjertekrampe hos hjertesyke, og allerede etter 30 minutters eksponering vil funksjonene til 
det innerste cellelaget i blodårene i hjertet være påvirket i like stor grad som hos røykere. 
Flertallet vil vise til at dette er i seg selv ubehag og farer som de fleste i dagens samfunn ikke 
vil akseptere å bli utsatt for på sin arbeidsplass.  

       Hotell- og restaurantarbeidere har høy dødelighet på grunn av sykdom før pensjonsalder. 
Ut fra en gjennomsnittsbetrakning av de målingene som er gjort på norske serveringssteder, 
vil en teoretisk kunne legge til grunn at av 1.000 dødsfall blant servitører vil 33 skyldes passiv 
røyking. Proposisjonen legger til grunn at med et lavt estimat for eksponering vil 1 av 5 dø av 
hjerteinfarkt som følge av passiv røyking på arbeidsplassen. I California ble det foretatt 
målinger i forbindelse med innføringen av røykeforbudet som viser at én måned etter var 
symptomer på luftveiene redusert med 60 prosent og irritasjoner med nesten 80 prosent for de 
ansatte.  

       På denne bakgrunn støtter flertallet proposisjonens konklusjon at servitører som følge av 
passiv røyking på arbeidsplassen har en uakseptabel høy risiko for å utvikle en dødelig 
sykdom som kreft eller hjerteinfarkt. Denne ekstra dødsrisikoen er sannsynligvis langt høyere 
enn det man finner for andre yrkesgrupper her i landet.  

       Flertallet vil videre vise til de prinsippene som ligger til grunn i NOU 2001:22 « Fra 
bruker til borger » om antidiskriminering av funksjonshemmede. Tilgjengelighetsbegrepet 
kan etter flertallets syn ikke bare knyttes til fysiske hindringer, men også til en så åpenbar 
hindring som røyking på serveringssteder er for en betydelig del av befolkningen. 
Serveringssteder er blitt viktige i vårt sosiale liv og vil for mange være en del av det som 
oppfattes som « Det gode liv ». Flertallet mener at dagens røykelov fratar mennesker med 
hjerte- og lungeproblemer og følsomme luftveier mulighet til å ta del i dette.  

       På denne bakgrunn og med den begrunnelse som er gitt i proposisjonen, vil flertallet 
støtte proposisjonens forslag om å endre tobakksskadeloven §6 andre ledd slik at røyking ikke 
tillates på serveringssteder, og at dermed forskrift 15. desember 1995 nr. 990 om røyking på 
restauranter og andre serveringssteder, internkontroll mv. (restaurantforskriften) oppheves.  

       Flertallet vil understreke at flertallets hovedbegrunnelse for å støtte forslaget om røykfrie 
serveringssteder er hensynet til arbeidstakernes arbeidsmiljø og helse. Med den kunnskap vi i 
dag har om de alvorlige helserisikoene ved passiv røyking, er det, slik flertallet ser det, helt 
uakseptabelt at ansatte i hotell- og restaurantnæringen ikke skal ha den samme retten til et 
røykfritt arbeidsmiljø som andre arbeidstakere. Lovforslaget vil, når det gjennomføres, gi 
også disse arbeidstakerne denne retten. Lovforslaget er etter flertallets mening en utvidelse av 
den regulering av røyking vi har hatt her i landet i lang tid for å beskytte andre mot det ubehag 
og den helsefare som er forbundet med ufrivillig, passiv røyking.  

       Flertallet erkjenner at et lovforbud mot røyking på utesteder og serveringssteder kan 
oppfattes å være en innskrenking av den enkelte røykers personlige frihet. Men denne friheten 
må, slik flertallet ser det, vike for hensynet til de ansattes rettmessige krav om et røykfritt 
arbeidsmiljø. Flertallet vil videre understreke at et lovforbud også vil utvide den personlige 
friheten for store grupper. I tillegg til arbeidstakernes frihet og rett til et røykfritt arbeidsmiljø 
vil røykfrie serveringssteder i betydelig grad øke tilgjengeligheten og den personlige friheten 
for svært mange som i dag føler ubehag, og som får til dels alvorlige helseplager ved å 
oppholde seg i røykfylte lokaler.  

       Flertallet ser heller ikke bort ifra at røykfrie utesteder på sikt kan ha en forebyggende 
effekt særlig når det gjelder de unges røykevaner. Røyking er ofte tett forbundet med at 
ungdom samles på utesteder og blir lett en del av kulturen knytta til slike steder. Dersom 
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røykfrie utesteder kan bidra til en endring av denne kulturen, tror flertallet at det kan være 
med å forhindre at barn og unge begynner å røyke. Det vil i så fall være et betydelig framskritt 
i det forebyggende helsearbeidet.  

       Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet har merket seg at ved fremleggelsen av 
denne proposisjonen velger Regjeringen å klart synliggjøre hvordan en skal kunne komme 
frem til sitt mål om et røykfritt Norge. Disse medlemmer støtter Regjeringens intensjon om at 
en skal få flest mulig til å slutte å røyke, men disse medlemmer deler overhodet ikke 
Regjeringens virkemidler for å få dette til. Hele proposisjonen bærer preg av å være ført i 
pennen av personer som har et meget fanatisk syn i sin kamp mot enhver form for bruk av 
tobakk. Slik disse medlemmer ser det, så fremkommer det i tillegg en del påstander i 
proposisjonen som det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved. I den forbindelse kan det 
blant annet være grunn til å nevne de påstander som fremkommer når det gjelder muligheten 
til å kunne få til et tilstrekkelig godt ventilasjonssystem. Nå det gjelder dette, så vil disse 
medlemmer vise til sine merknader under pkt. 2.2.4 i innstillingen.  

       Disse medlemmer vil påpeke at det er beklagelig at hotell- og restaurantbransjen ikke i 
tilstrekkelig grad har fulgt opp de regler og krav til røykfrie soner og ventilasjonsanlegg som 
har vært gjeldende frem til i dag, og det kan være grunn til å frykte at dette er en av grunnene 
til at det nå i denne proposisjonen fremmes forslag om totalforbud mot røyking på skjenke- og 
serveringssteder. Det er imidlertid grunn til å merke seg at veldig mange skjenke- og 
serveringssteder har fulgt opp de intensjonene som er lagt i de någjeldende krav til røykfrie 
soner og god luft. En rekke aktører i næringen har blant annet investert store summer i nye 
ventilasjonsanlegg og ombygginger. De aktørene som må sies å komme « heldig ut » med 
Regjeringens forslag til røykfrihet innen hotell- og restaurantbransjen, er de som har « gitt 
blaffen » i å etterkomme det gjeldende regelverk. Med andre ord så premierer Regjeringen de 
useriøse aktørene i bransjen ved at alle nå blir pålagt det samme forbudet.  

       Disse medlemmer viser til SINTEFs høringsuttalelse når det gjelder eksisterende 
lovgivnings krav til luftkvalitet og arbeidsmiljø, hvor det blant annet fremgår at dagens regler 
og dagens teknologi vil være tilstrekkelig for å hensynta både ansatte og gjester ved 
serveringsstedene. Man kan med andre ord oppnå samme resultat uten å måtte innføre 
totalforbud. SINTEFs omfattende forsøk viser at på spisesteder er kravet i gjeldende 
bygningsforskrifter til ventilasjon tilstrekkelig, mens kapasiteten må økes med 20-30 prosent i 
barer og nattklubber.  

       Disse medlemmer har selvfølgelig stor forståelse for at de som jobber innen hotell- og 
restaurantbransjen også i minst mulig grad skal utsettes for en eventuell helserisiko grunnet 
passiv røyking, men det er etter disse medlemmers mening grunn til å la dagens regelverk få 
gjelde i en lengre periode, og at de tilsynsorganer som har ansvaret for de ansattes liv og 
helse, heller bør sørge for en oppfølging av gjeldende regelverk før en går til det drastiske 
grepet som foreslås i proposisjonen. Det er etter disse medlemmers mening viktig at en fra det 
offentliges side nå konsentrerer sin virksomhet om å kontrollere skjenkestedene på en 
skikkelig måte, og videre gir pålegg om å følge gjeldende lover og forskrifter.  

       Disse medlemmer mener også at Regjeringen i denne proposisjonen viser en klar 
formynderholdning overfor den røykende delen av det norske folk. Det virkelig store 
paradokset i denne saken er at Regjeringen ikke bare vil regulere at det ikke skal røykes der 
betjeningen oppholder seg under sitt arbeid, men at man i tillegg legger ned forbud mot 
enhver form for røykerom. Det eneste unntaket er at de ansatte selv skal kunne ha krav på 
røykerom. På dette punktet brister argumentasjonen om at det er de ansattes helse som er 
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hovedgrunnen til at dette røykeforbudet kommer, men at det i stedet kan være grunn til å tro 
at det også er andres mer personlige oppfatninger som også er gjeldende. Dersom en kunne 
komme til en erkjennelse av at i alle fall et ubetjent røykerom kunne tillates, og at det her 
stilles strenge krav til ventilasjon, samt at ingen ansatte skal måtte gå ufrivillig dit inn for å 
rydde før det er luftet ut, så skulle en også i de fleste tilfeller kunne gi et tilbud til den 
røykende delen av befolkningen.  

       Disse medlemmer frykter at dersom en gjennomfører det foreslåtte totalforbudet mot 
røyking på serverings- og skjenkesteder så vil dette på kort sikt kunne føre til at en del 
personer vil kunne komme til å miste arbeidet sitt grunnet konkurser, og da særlig mindre 
steder med en marginal økonomi. Dette ser imidlertid ut til verken å bekymre Regjeringen 
eller Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Det er grunn til å frykte, slik disse medlemmer 
ser det, at en del steder vil oppleve at kundene kommer senere ut, er kortere tid på 
restauranten og at en får en stor trafikk ut og inn av dørene grunnet røyking på utsiden. Når 
gjestene stadig går ut for å røyke, vil en også få en problemstilling knyttet til ro og orden på 
utsiden av restauranten, samt at det er å frykte at mange vil forsøke å ta med seg drikken sin 
ut. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn stemme mot alle de forslag til endringer av 
tobakksskadeloven som er foreslått og fremmer følgende forslag:  

       « Ot.prp.nr.23 (2002-2003) bifalles ikke. »  

2.2.2 Virkeområdet for røykeforbudet  
 
 

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til at det i de generelle kravene til virkeområdet 
slås fast at loven gjelder for lokaler hvor allmennheten har adgang, eller der det er et 
møterom, arbeidslokale eller institusjon hvor to eller flere personer er samlet. Med 
lovforslaget vil det i tillegg være et krav til totalt røykeforbud hvis disse lokalene er 
serveringssted i lovens forstand.  

       Flertallet slutter seg til proposisjonens definisjon av serveringssted som sted hvor det 
foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på 
stedet. I proposisjonen er det foretatt en klargjørende begrepsavklaring knyttet til denne 
definisjonen. Flertallet slutter seg til disse avklaringene og viser til at dette er begreper som 
går igjen i annen lovgivning.  

       Når det gjelder hotellrom, så viser en til gjeldende krav om at minimum halvparten av 
rommene må være røykfrie. Begrepet servering vil ikke omfatte romservice på samme måte 
som det ikke omfatter hjemmelevering av mat. Men i den grad rommet leies ut til selskaper og 
fremstår som et serveringssted, er det omfattet av loven.  

       Flertallet slutter seg til at kantiner er serveringssted og dermed omfattes av forbudet. I 
dag er også kantiner omfattet av tobakksskadeloven som « arbeidslokaler ». Det betyr i 
realiteten at arbeidsplasser i dag kan ha to kantinelokaler der det er tillatt med røyking i ett av 
dem. Flertallet deler imidlertid Regjeringens syn om at ansatte i kantiner må ha det samme 
vernet mot tobakkskader som ansatte i andre serveringssteder. Det vil imidlertid fortsatt være 
tillatt med røykerom på arbeidsplasser og institusjoner. I proposisjonen står det at disse ikke 
må være i tilknytning til kantinen. Flertallet deler proposisjonens intensjon om at en ikke skal 
kunne omgå loven ved å definere et sted hvor forholdene ligger til rette for servering, som 
røykerom. Flertallet vil imidlertid understreke at dette må en finne praktiske løsninger på ved 
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den enkelte institusjon. Eier må gjennom internkontrollsystemet hjemlet i forslagets §6 tredje 
ledd kunne dokumentere at serveringspersonalet ikke blir utsatt for passiv røyking som følge 
av at de utfører sitt arbeid. Det må følgelig ikke ligge til rette for fortæring på stedet eller 
foregå servering av mat og/eller drikke i røykerom. Dette skal i praksis heller ikke være en del 
av kantinen. Eiers ansvar i loven er klar, og flertallet har tillit til at en på den enkelte 
arbeidsplass og institusjon finner praktiske løsninger som sikrer lovens intensjon.  

       Flertallet ønsker ikke at loven skal føre til opprettelse av såkalte « medlemsklubber 
» for å unngå lovens intensjon. Flertallet støtter derfor proposisjonens presisering i 
forhold til dette. (Uthevet her) 

2.2.3 Internkontroll, tilsyn og sanksjoner  
 
 

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til proposisjonens omtale av disse temaene og vil 
slutte seg til forslaget til at internkontrollkravet hjemles i §6 tredje ledd. Flertallet vil 
understreke at en ikke støtter forslaget fra enkelte høringsinstanser om å utvide 
sanksjonsmulighetene til også å gjelde inndragelse av serveringsløyve. Dette vil etter 
flertallets syn være et for sterkt virkemiddel og virke urettferdig i forhold til tilsvarende 
overtredelser for andre næringer.  

       Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er overrasket over at det er den enkelte 
bedrift som skal straffes dersom en gjest bryter det foreslåtte røykeforbudet. Dette vil etter 
disse medlemmers mening være i strid med den enkeltes rettsoppfatning, og bør derfor endres 
slik at det er vedkommende som bryter loven, som skal stilles til ansvar for dette og ikke en 
tilfeldig eier av en bedrift som i denne sammenheng må sies å være en uskyldig part i saken.  

2.2.4 Ventilasjonssystemer og røykerom for gjestene  
 
 

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til at i høringsrunden har SINTEF, NVEF, 
tobakksindustrien og Reiselivsbedriftenes landsforening pekt på forbedrede 
ventilasjonssystemer og såkalte « røykegardiner » som en løsning på problemet med passiv 
røyking for ansatte og gjester på serveringssteder. De andre høringsinstansene har støttet 
departementets vurdering om at dette ikke er tilfredsstillende. Etter at proposisjonen ble lagt 
frem, har SINTEF kommet med sterke uttalelser om proposisjonens omtale av dette punktet.  

       Flertallet vil vise til at SINTEFs uttalelser bygger på grenseverdiene for dagens 
tiltaksgrense. I høringsbrev av 29. september 2002, pkt. 3 « Ansattes eksponering » vises det 
til ikke-publiserte målinger foretatt i en restaurant/bar på en torsdag der ansattes eksponering 
ligger under tiltaksgrensen på 10 qg/m3 for servitører som både betjener røykesoner og 
røykeforbudssoner. SINTEF mener at dette også kan forbedres noe. Til dette vil flertallet 
bemerke følgende:  

1. Målingene er foretatt en vanlig ukedag, ikke en fredags eller lørdags kveld/natt da det må 
antas at eksponeringen er betydelig høyere.  

2. I en større undersøkelse (USEPA, 1992, Siegel, 1993) som omfatter 940 kontorer og 91 
hjem i USA, ble det funnet at det gjennomsnittlige nikotinnivået var 4,1 qg/m3 i kontorer 
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og 4,3 qg/m3 i boliger. Ved disse nivåene er det funnet ved sammenlikning av publiserte 
epidemiologiske undersøkelser at risikoen for lungekreft og hjerteinfarkt er økt med i 
størrelsesorden 20-30 prosent sammenliknet med en ikke-røyker som ikke er utsatt for 
passiv røyking.  

       På bakgrunn av dette og av gjennomgangen av problemstillingen i proposisjonen vil 
flertallet slutte seg til konklusjonen til de øvrige høringsinstansene. Innføring av bedre 
ventilasjonssystemer vil ikke gi en tilfredsstillende beskyttelse mot passiv røyking for de 
ansatte.  

       Tobakksindustriens felleskontor og Reiselivsbedriftenes landsforbund peker på at en 
åpning for røykerom uten servering på serveringsstedene vil kunne gi en tilfredsstillende 
løsning. Flertallet deler ikke denne vurderingen. Selv om et fysisk avstengt røykerom uten 
servering vil føre til bedring av dagens situasjon, vil flertallet innvende følgende:  

1. Det vil i praksis være vanskelig å håndheve «serveringsforbudet» av drikke i deler av 
lokalet, og dermed må de ansatte sørge for rydding, tømming av askebeger og lignende.  

2. Det vil i de mest besøkte periodene være vanskelig å forhindre at røyk siver ut av 
røykerommet, og at dører blir holdt lukket.  

3. En slik løsning krever rent fysisk at serveringsstedene har areal å avsette til denne type 
formål. Det vil føre til konkurransevridning og krav om å øke skjenkearealet. Her kan en 
vise til erfaringene fra forrige innskjerping av røykeloven.  

4. Det vil videreføre at den useriøse delen av bransjen vil bruke denne regelen for å omgå 
intensjonen i loven. Kontrollomfanget må derfor økes, og det vil bli vanskeligere å 
håndheve loven.  

       Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det hevdes at det ikke er mulig å 
få til en god nok løsning ved hjelp av ventilasjonssystemer, luftgardiner mv. Dette hevdes 
også av flertallet i komiteen. Slik disse medlemmer ser det, så er dette rene udokumenterte 
påstander som er tilbakevist blant annet fra Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO). 
I den forbindelse vil disse medlemmer vise til det som adm. direktør Jostein Skree, Tekniske 
Entreprenørers Landsforening i NHO skriver i Drammens Tidende mandag 17. februar 2003 
der det står følgende:  

 

       « Alle sentrale fagmiljøer vil selvfølgelig kunne fastslå at riktig ventilasjon beskytter 
mot passiv røyking og gir de ansatte bedre arbeidsmiljø. Når myndighetene nærmest 
påstår det motsatte, er dette å underslå sannheten. Jeg er også betenkt over at flere partier 
på Stortinget synes å godta myndighetenes triksing med vesentlig informasjon. »  

       Det er også grunn til å merke seg følgende utsagn senere i artikkelen:  

 

       « Helsedepartementet har i sitt høringsnotat fremholdt at totalt røykeforbud er eneste 
alternativ. Dette er ikke sant. Ventilasjonsbransjen har i flere år jobbet med disse 
problemstillingene, og vil fastholde at riktig ventilasjon kan beskytte de ansatte og 
ikkerøkende publikum mot tobakksrøyk innenfor gjeldende grenseverdier. »  

       Det heter så videre i artikkelen:  

 
       « Det er grunn til å stoppe opp når også SINTEF fremholder at departementets 
høringsnotat er så fullt av feil og mangler, og er så tendensiøst, at fagfolk har vanskelig 
for å ta det seriøst. »  
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       Disse medlemmer har vanskelig for å tro at Helsedepartementet og komiteens flertall har 
bedre kunnskap enn det som bransjen har på dette området.  

       I sin høringsuttalelse skriver SINTEF blant annet følgende:  

        « Det som er skrevet om ventilasjon i høringsnotatet inneholder så mange feil og 
mangler, og er så tendensiøst at vi har vanskelig for å ta det seriøst. »  

       Og det heter videre:  

        « Våre undersøkelser viser at riktig ventilasjon kan beskytte de ansatte og 
ikkerøkende publikum mot tobakksrøyk innenfor gjeldende grenseverdier. »  

       Disse medlemmer vil på denne bakgrunn vise til de høringsuttalelser som er kommet fra 
fagpersonene innen området ventilasjon, og dermed vise til at dagens regler for 
serveringssteder er tilstrekkelige for å tilfredsstille forsvarlige krav til arbeidsmiljøet for de 
ansatte og luftkvaliteten for ikkerøykende gjester dersom regelverket blir håndhevet.  

       Når det gjelder muligheten til å opprette røykerom for de av gjestene som ønsker å gjøre 
bruk av dette, så vil dette ifølge proposisjonen ikke være tillatt selv om rommet gjøres 
ubetjent. Helsedepartementets forslag om å innføre et totalt røykeforbud på serverings- og 
skjenkesteder uten unntak eller alternative løsninger innebærer etter disse medlemmers 
mening betydelige økonomiske og praktiske problemer både for bedriftene, ansatte og gjester. 
Disse medlemmer har merket seg at forslaget innebærer at det er tillatt å ha egne separate 
røykerom for personalet, og ser derfor ingen grunn til at det ikke skal kunne tillates egne 
separate røykerom for røykende gjester, hvor personalet ikke skal oppholde seg når det 
røykes. Dette blir et paradoks i og med at begrunnelsen for innføringen av et totalforbud er å 
beskytte de ansatte mot passiv røyk.  

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende subsidiære forslag:  

« I lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader skal §6 annet ledd lyde:  

       Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i 
inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard 
enn lokaler hvor røyking tillates. Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Dette gjelder 
ikke separate røykerom for ansatte eller gjester. Med serveringssteder menes lokaler der det 
foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på 
stedet. »  

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, viser til viseadministrerende direktør i SINTEF, Stein 
Sivertsen, sitt brev til Sosial- og helsedirektoratet av 21. november 2002. Dette brevet 
oppfatter disse medlemmene som SINTEFs offisielle syn. I brevet heter det:  

        « SINTEF slutter seg helt til de overordnede vurderinger som Helsedirektoratet gjør i 
forhold til å innføre totalt røykeforbud på restauranter og andre utesteder.  

 

       Den såkalte « ventilasjonsgardinen » som er utviklet i SINTEF, er en teknisk løsning 
som i visse situasjoner kan beskytte personer som ufrivillig blir eksponert av tobakksrøyk. 
Det er ikke foretatt noen helsefaglig vurdering i SINTEF av denne tekniske løsningen 
kontra det faktum å innføre røykeforbud. »  
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       På bakgrunn av dette finner flertallet at det medisinskfaglige grunnlaget som 
proposisjonen bygger på når det gjelder denne problemstillingen, ikke bestrides av SINTEF.  

2.2.5 Økonomiske konsekvenser  
 
 

       Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, 
Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, deler Reiselivsbransjens landsforbunds bekymring for at 
forbudet vil føre til en omsetningsreduksjon/konkurser i bransjen. Flertallet vil imidlertid vise 
til de undersøkelsene som proposisjonen redegjør for fra andre steder som har innført lignende 
regler. De viser at røykerestriksjoner ikke medfører vesentlig varig omsetningssvikt eller 
økonomisk nedgang for næringen.  

       Flertallet vil også vise til de befolkningsundersøkelsene som er gjort i Norge, som viser at 
flertallet i befolkningen støtter forbudet, og at de aller fleste vil gå ut like mye eller mer.  

       Flertallet vil også vise til at hovedbegrunnelsen for lovendringen er de ansattes 
arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøtiltak kan alltid møtes med at de er kostnadsdrivende og dermed vil 
redusere næringens økonomiske grunnlag. Med den klare sammenheng mellom passiv 
røyking og redusert helse som proposisjonen redegjør for, kan ikke den økonomiske 
inntjeningen i bransjen veie tyngre.  

       Flertallet vil også vise til de betydelige besparelsene som serveringsnæringen vil få som 
følge av forbudet. Røyking er en vesentlig årsak til høye vedlikeholdskostnader og 
rengjøringskostnader. Dessuten vil et totalforbud i motsetning til mellomløsninger spare 
bransjen for konkurransevridning og økte investeringer. Det må også påregnes at passiv 
røyking har betydning for sykefraværet.  

       Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at et lovforbud mot røyking på utesteder og 
serveringssteder er møtt med til dels sterke reaksjoner, og at det bl.a vil ha store konsekvenser 
når det gjelder forhold av mer praktisk karakter. Dette medlem mener derfor at lovens 
konsekvenser, både positive og negative, bør følges nøye opp, og at loven bør evalueres ut fra 
dette etter en tids praktisering.  

       Dette medlem fremmer derfor følgende forslag:  

       « Stortinget ber Regjeringen om at lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader 
(tobakksskadeloven) og spesielt lovens §6 blir evaluert senest tre år etter at endringene i §6 
trer i kraft. »  

       Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil subsidiært støtte forslaget fra 
Senterpartiet.  

     

 
 
 


