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Svar på søknad om dispensasjon - Forskrift om forbud mot tobakksreklame mv. § 12 - Tabago
pipemaker
Vi viser til mottatt søknad om dispensasjon fra Tabago pipemaker, 2, juni 2022. Søknaden
gjelder dispensasjon fra reklameforbudet i tobakkskadeloven § 22.
Det gjelder et omfattende reklameforbud for tobakksvarer mv. i Norge, hvor utgangspunktet er
at alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Forbudet er nærmere spesifisert i
forskrift om forbud mot tobakksreklame mv. §§ 2, 4 og 5. Det fremgår av reklameforskriften § 5
at også tobakksutstyr, slik som tobakkspiper, er omfattet.
Direktoratet er i reklameforskriften § 12 gitt myndighet til i særskilte tilfeller å kunne
dispensere fra forskriften. Adgangen til å gi dispensasjon er i henhold til forvaltningspraksis
svært begrenset.
På alkoholområdet, som også har en tilsvarende bestemmelse om dispensasjon, er det i et
delegasjonsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet beskrevet at
bestemmelsen om dispensasjon kan gi rom for spesiell bruk av reklameartikler, for eksempel
antikvariske skilt i gamle lokaler og lignende hvor det bakenforliggende formålet med bruken
ikke først og fremst er markedsføring av alkoholholdig drikk. En analogisk anvendelse av
dispensasjonsvedtaket på tobakksområdet tilsier at det kan argumenteres på samme måte også
her.
For å kunne dispensere fra forbudet er det en forutsetning at det foreligger et brudd på
reklamebestemmelsene. Etter en konkret vurdering har Helsedirektoratet vurdert bilder på
nett fra Tabago pipemaker som brudd på reklameforbudet. Spørsmålet blir da om det i denne
saken foreligger særlige grunner som kan begrunne dispensasjon fra forbudet.
Tabago pipemaker skriver dette i sin søknad om dispensasjon fra lovens reklameforbud
Med utgangspunkt i virksomhetens forankring og særegenheter søker jeg om dispensasjon for
reklame/billedforbudet uttrykt i § 22 i tobakksskadeloven og i § 4 og § 5 i Forskrift om forbud
mot tobakksreklame for min småskala, nisjepregede håndverkstilvirkning av piper og beslektede
varer, restaurering av antikke og eldre piper, salg av hobbyartikler og deler som sekundært kan
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bli til piper, samt billedbruk i forbindelse med foredrag- og offentlige fremvisninger og skilting i
rimelig størrelse og omfang rundt eget verkstedutsalg og visningsrom. Jeg gir avkall på de
tobakksrelaterte produkter i mitt sortiment som ikke er håndverksmessig laget, bearbeidet eller
reparert av min hånd.
Vi finner at Tabago pipemaker sin virksomhet knyttet til håndverkstilvirkning av piper og
beslektede varer, samt restaurering av antikke og eldre piper og salg av ditto pipedeler utgjør
en slik antikvarisk virksomhet som må kunne likestilles med den type bilder som
dispensasjonsbestemmelsen er ment å dekke.
Vi legger vekt på at Tabagos virksomhet er nisjepreget, drives i liten skala og er forbeholdt et
godt voksent publikum. Videre at produktsortimentet det søkes om dispensasjon for kun
gjelder håndverkstilvirkede, bearbeidede eller reparerte produkter, utført av innehaver av
Tabago pipemaker, Bård Hansen selv. Vi vektlegger også i dette tilfellet at bruk av bilder for å
vise frem hva Tabago pipemaker kan utføre er nødvendig for at virksomheten kan fortsette sitt
arbeid og på den måten videreføre den tradisjonen som ligger i dette særskilte
håndverksarbeidet.
Når det gjelder bruk av bilder i forbindelse med eget verkstedutsalg og visningsrom må disse
begrenses i samsvar med overnevnte. Samtidig vil vi påpeke at Tabagos nettsider, slik de
fremstår i dag, ikke kan lenke til utenlandske/engelskspråklige nettsider hvor avbildning av
andre produkter enn de overnevnte vises.
Konklusjon:
Helsedirektoratet gir med dette dispensasjon fra reklameforbudet i tråd med overnevnte
vurderinger, når det gjelder bruk av bilder for å vise arbeid og ferdige spesialprodukter utført av
Tabago pipemaker.
Dispensasjonen gjelder inntil videre, og kan når som helst trekkes tilbake dersom
dispensasjonsvilkårene brytes eller det viser seg at forbruksmønsteret for bruk av piper endres.
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