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From:                                 Bodil Brander Christensen

Sent:                                  27 Apr 2016 07:52:35 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc:                                      ADM Teknat/Sund fakultetskontor

Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter 

og genopfyldningsbeholdere mv. (615-10-00001). AAU svar

Sikkerhedsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet 

Att: Branka Klisura

 

Kære Branka Klisura

 

Aalborg Universitet har ingen kommentarer til udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske 

cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 

 

Venlig hilsen

 

Bodil

 

 

Bodi l  Brander  Chr is tensen
Sek re ta r i a t sche f  |   Lede l sessek re ta r i a te t
De t  Sundhedsv idenskabe l i ge  Faku l t e t
 

Te le fon :  (+45 )  9940  7969   |  Mob i l :  (+45 )  2136  8727  |   Ema i l :  bbc@adm.aau .dk  |   Web :  www.aau .dk
Aalborg  Un ivers i te t  |  Nie l s  Je rnes  Ve j  10  |  9220  Aa lbo rg  Øs t  |  

 

 

Fra: Majken Toft Larsen [mailto:MTL@sik.dk] 
Sendt: 7. april 2016 13:51
Til: Majken Toft Larsen
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere mv.

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. i høring.

 

Venlig hilsen

 

 

Majken Toft Larsen

Jurist, fuldmægtig

 

E-mail: MTL@sik.dk

 



Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: 33 73 20 00

www.sik.dk

 

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-

mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med 

lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver 

vedhæftet fil. På forhånd tak.

 





Side 1 af 1 

 

 

 

Til: Sikkerhedsstyrelsen 

 

 

Fra: Danmarks Vejlederforening 

 

08-04-2016 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. 

 

Danmarks Vejlederforening (DVF) takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

DVF har intet at bemærke. 

 

På vegne af Danmarks Vejlederforenings bestyrelse 

Charlotte Knagh Trojahn 

Formand for Danmarks Vejlederforening 

www.vejlederen.org 

formand@danmarksvejlederforening.dk 

Tlf. 42461501 



From:                                 Henrik Lundgaard Sedenmark

Sent:                                  4 May 2016 08:14:46 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc:                                      Søren Büchmann Petersen;Lotte Engbæk Larsen;Lotte Holmstrup

Subject:                             Høringssvar vedr. indberetning af tobaksvarer mv. og høringssvar vedr. anmeldelse 

af elektroniske cigaretter mv (j.nr. 615-20-00001 og 615-10-00001)

Vedhæftet finder I Dansk Erhvervs høringssvar vedr. udkast til følgende to bekendtgørelser:
 

-        udkast til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter, samt 
anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer mv.

 
-        udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

 

Vedhæftet er tillige vores tidligere høringssvar af 22. januar 2016, som vi ikke kan se har været medtaget ved 
overdragelsen til Folketinget. 
 
Måtte der være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.
 
 
Med venlig hilsen

Henrik Lundgaard Sedenmark
Chefkonsulent

MOBIL: +45 4091 6949
DIREKTE: +45 3374 6597
HLS@DANSKERHVERV.DK

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder 
og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. 

DANSK ERHVERV T. +45 3374 6000

BØRSEN

DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR. 43232010
WWW.DANSKERHVERV.DK INFO@DANSKERHVERV.DK

 





 

 

 

 

HLS 

hls@danskerhverv.dk 

 

Side 1/1 

- 

Deres ref.: 615-10-00001 

Vores ref.: 2016-00424    

Sikkerhedsstyrelsen 

Att.: Branka Klisura 

Nørregade 63 

6700 Esbjerg 

 

sik@sik.dk  

4. maj 2016 

Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske ci-

garetter og genopfyldningsbeholdere mv. 

Dansk Erhverv har den 7. april 2016 modtaget høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse 

af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 

Dansk Erhverv har ikke bemærkninger til bekendtgørelsen, men skal i det hele henvise til de hø-

ringssvar, vi har afgivet den 17. marts 2015, samt 19. og 22. januar 2016 vedrørende lov om frem-

stilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter mv. Vi skal den forbindelse bemærke, at 

vores ændrede høringssvar af 22. januar 2016 ikke synes at være kommet med i de samlede hø-

ringssvar, hvorfor vi fremsender svaret på ny. 

Med venlig hilsen 

Henrik Lundgaard Sedenmark 

Chefkonsulent 

 



From:                                 Lotte Engbæk Larsen

Sent:                                  28 Jan 2016 15:00:08 +0000

To:                                      Henrik Lundgaard Sedenmark

Subject:                             VS: Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

Attachments:                   HØR Ændring udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere.pdf

 
 

Fra: Lotte Engbæk Larsen 

Sendt: 22. januar 2016 13:17

Til: 'primsund@sum.dk' <primsund@sum.dk>; 'pkh@sum.dk' <pkh@sum.dk>

Cc: Lotte Holmstrup <lho@danskerhverv.dk>; Jeanette Rohd Gernsøe <jrp@danskerhverv.dk>

Emne: SV: Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

 
Kære Patrick.
 
Som aftalt fremsender hermed en ændring af Dansk Erhvervs høringssvar vedr. vedrørende forslag til lov om 
elektroniske cigaretter m.v..
 
Mvh
Lotte
 
 

Fra: Lotte Engbæk Larsen 

Sendt: 19. januar 2016 23:00

Til: primsund@sum.dk; pkh@sum.dk

Cc: Lotte Holmstrup <lho@danskerhverv.dk>; Jeanette Rohd Gernsøe <jrp@danskerhverv.dk>

Emne: VS: Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

 
Til Sundheds- og Ældreministeriet,
 
Hermed følger Dansk Erhvervs høringssvar vedr. forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.
 
 
Med venlig hilsen

Lotte Engbæk Larsen
Markedschef

MOBIL: +45 4125 1602
DIREKTE: +45 3374 6121
LEL@DANSKERHVERV.DK

    

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer 17.000 virksomheder 
og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. 



DANSK ERHVERV T. +45 3374 6000

BØRSEN

DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR. 43232010
WWW.DANSKERHVERV.DK INFO@DANSKERHVERV.DK

 

 

 
 
 

Fra: Patrick Kofod Holm [mailto:pkh@sum.dk] 

Sendt: 22. december 2015 15:03

Til: '3f@3f.dk'; 'a@aarch.dk'; 'ac@ac.dk'; 'al@produktionsskoleledere.dk'; 

'apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk'; 'bestyrelserne@danskeerhvervsskoler.dk'; 

'bfid@scanpharm.dk'; 'bof@homannlaw.dk'; 'brd@brd.dk'; 'b-sosu@sosu.dk'; 'da@da.dk'; 'dadl@dadl.dk'; 

'df@friskoler.dk'; 'dfi@dkpharma.dk'; 'dh@handicap.dk'; 'di@di.dk'; 'dj@sctib.dk'; 

'dk@designskolenkolding.dk'; 'dkuni@dkuni.dk'; 'd-r-c@d-r-c.dk'; 'dse@skoleelever.dk'; 'dsk@dsk.dk'; 

'dsr@dsr.dk'; 'dssv@dssv.dk'; 'dtl@dtl.eu'; 'eeo@eeo.dk'; 'etf@etf.dk'; 'fa@fanet.dk'; 'fas@dadl.dk'; 

'ff@farmakonom.dk'; 'fkf@kristne-friskoler.dk'; 'fms@fms.dk'; 'foa@foa.dk'; 

'forbrugerombudsmanden@kfst.dk'; 'formand@dadafo.dk'; 'formand@danmarksvejlederforening.dk'; 

'formand@gymbf.dk'; 'ftf@ftf.dk'; 'fysio@fysio.dk'; 'gymbf@gymbf.dk'; 'handel@hk.dk'; 

'hej@friefagskoler.dk'; 'Helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk'; 'hf@fadl.dk'; 'hjj@dbi-net.dk'; 

'hoeringssager@danskerhverv.dk'; 'horesta@horesta.dk'; 'info@astma-allergi.dk'; 'info@cancer.dk'; 

'INFO@CFU-NET.DK'; 'info@danskeerhvervsakademier.dk'; 'info@danskeerhvervsskoler.dk'; 

'info@deoffentligetandlaeger.dk'; 'info@diabetes.dk'; 'info@efterskoleforeningen.dk'; 

'info@efterskoleforeningen.dk'; 'info@fadd.dk'; 'info@igldk.dk'; 'INFO@KADK.DK'; 'info@kfumsoc.dk'; 

'info@krifa.dk'; 'info@landboungdom.dk'; 'info@lif.dk'; 'info@lunge.dk'; 'info@lunge.dk'; 'info@msk.dk'; 

'info@nbl-landsforening.dk'; 'info@patientsikkerhed.dk'; 'info@pfldk.dk'; 'info@pharmakon.dk'; 

'info@privatehospitaler.dk'; 'info@privatskoleforening.dk'; 'info@rogfritmiljo.dk'; 'info@shipowners.dk'; 

'info@smokesolution.com'; 'Info@sygeforsikring.dk'; 'info@tandlaegeforeningen.dk'; 'info_dk@bat.com'; 

'ing@fugleviglund.dk'; 'jo.ir@dsg.dk'; 'jpe@silkeborg.dk'; 'jts@danskerhverv.dk'; 'ka@ka.dk'; 

'kd@kadk.dk'; 'kfs@sundkom.dk'; 'kfst@kfst.dk'; 'kk@kobenhavn.kirkenskorshaer.dk'; 'kl@kl.dk'; 

'kontakt@cfh.ku.dk'; 'kontakt@dgsnet.dk'; 'kristen.kistrup@regionh.dk'; 'kundeservice@coop.dk'; 

'Landselevbestyrelse@FOA.DK'; 'lederforeningen@sosu.dk'; 'lederne@danskeerhvervsskoler.dk'; 

'lh@handelselever.dk'; 'lo@lo.dk'; 'los@los.dk'; 'lu@lus.dk'; 'mail@danskegymnasier.dk'; 

'mail@danskegymnasier.dk'; 'mail@rektorforeningen.dk'; 'mail@simac.dk'; 'mail@soefartens.org'; 

'martec@martec.nu'; 'medico@medicoindustrien.dk'; 'mf@mmf.dk'; 

'moedrehjaelpen@moedrehjaelpen.dk'; 'nnf@nnf.dk'; 'oliver-twist@oliver-twist.dk'; 

'pd@pharmadanmark.dk'; 'pd@pharmadanmark.dk'; 'plo@dadl.dk'; 'post@danske-landbrugsskoler.dk'; 

'post@forhandlingsfaellesskabet.dk'; 'post@hjerteforeningen.dk'; 'post@lilleskolerne.dk'; 'post@skole-

foraeldre.dk'; 'post@sundbynetvaerket.dk'; 'post@udsatte.dk'; 'private@gymnasier.dk'; 



'psa@humleby.dk'; 'psf@psf.nu'; 'pto@pto.dk'; 'ptu@ptu.dk'; 'regioner@regioner.dk'; 'REU@uvm.dk'; 

'samfund@advokatsamfundet.dk'; 'sek@jordemoderforeningen.dk'; 

'sekretariat@erhvervsskolelederne.dk'; 'shk@sundhedskartellet.dk'; 'sl@sl.dk'; 'ti@tobaksindustrien.dk'; 

'tp@amu-vest.dk'; 'uc-dk@uc-dk.dk'; 'us@us-center.dk'; 'VEU-raadet@uvm.dk'; 'vuc@vuc.dk'; 

'vuc@vuc.dk'; 'aams@aams.dk'; 'info@rigsrevisionen.dk'; 'dt@datatilsynet.dk'; fertin@fertin.com

Cc: Mette Touborg Heydenreich <mhe@sum.dk>; Katrine Ring <kari@sum.dk>; Dorthe Eberhardt 

Søndergaard <des@sum.dk>; Erich Erichsen <eer@sum.dk>

Emne: Høring vedrørende forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

 

Hermed sendes vedhæftede forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. i høring. Der henvises til 

vedhæftede høringsbrev.

 

Med venlig hilsen

 

Patrick Kofod Holm

Fuldmægtig

Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura

Direkte tlf.:  72 26 95 09

Mail: pkh@sum.dk

Sundheds- og Ældreministeriet   Holbergsgade 6    

1057 København K   Tlf. 7226  9000   Fax 7226 9001   www.sum.dk 
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From:                                 Kristen Kistrup

Sent:                                  11 Apr 2016 10:07:33 +0000

To:                                      Majken Toft Larsen

Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter 

og genopfyldningsbeholdere mv.

Kære Majken Toft Larsen.

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri har ikke kommentarer til udkast til bekendtgørelse om 

anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

 

Med venlig hilsen

 

 

Kristen Kistrup

Centerchef, formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

 

Direkte: 38643701

Mail: kristen.kistrup@regionh.dk

 

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Region Hovedstadens Psykiatri

Ndr. Fasanvej 57-59

2000 Frederiksberg

 

Tlf: 38643700

Web: psykiatri-regionh.dk/centre/Psykiatrisk Center Frederiksberg

 

Fra: Majken Toft Larsen [mailto:MTL@sik.dk] 
Sendt: 7. april 2016 13:51
Til: Majken Toft Larsen
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere mv.

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. i høring.

 

Venlig hilsen

 

 

Majken Toft Larsen

Jurist, fuldmægtig

 

E-mail: MTL@sik.dk

 

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: 33 73 20 00

www.sik.dk



 

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-

mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med 

lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver 

vedhæftet fil. På forhånd tak.

 

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, 
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at 
videresende eller kopiere den. 



 

Erhvervs- og Vækstministeriet

Sikkerhedsstyrelsen

Journalnr. 615-10-00001 og

Journalnr. 615-20-00001 

Glostrup, 4. maj 2016

Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. og 

bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye 

kategorier af tobaksvarer m.v.

Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) takker for muligheden for at kommentere de fremsendte forslag. 

DSFF vurderer, at indholdet er meget teknisk og har ikke yderligere kommentarer til dette.

Med venlig hilsen

Torben Jørgensen

Formand

Dansk Selskab for Folkesundhed



From:                                 Thomas Kurz Ankersen

Sent:                                  12 Apr 2016 08:01:14 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc:                                      Jesper Jans;Ingrid Behrndt Andersen

Subject:                             Høringssvar vedrørende sags.nr.: 615-10-00001 - Høring overudkast til 

bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

Kære Branka Klisura

 

Vedhæftet er Danske Erhvervsskoler � Bestyrelserne og Danske Erhvervsskoler � Ledernes fælles 

høringssvar over fremsendte udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv.

 

Jeg ønsker en fortsat god dag.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Thomas K. Ankersen  |  Chefkonsulent

   

Ny Vestergade 17, 2. sal    

1471 København K

Tlf.            (+45) 333 77 888

Dir. tlf.      (+45) 333 77 895

Mobil        (+45) 305 34 480

 

tka@danskeerhvervsskoler.dk

www.danskeerhvervsskoler.dk

 

 



From:                                 Ulrika Calmar Folkmann-Schjerbeck

Sent:                                  2 May 2016 15:54:22 +0200

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Subject:                             J.nr. 615-10-00001 (Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af 

elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.) (FO 16/04684)

Forbrugerombudsmanden har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af 

elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

 
Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne 

 

Ulrika Calmar Folkmann-Schjerbeck
Procedør, specialkonsulent 

Direkte tlf.: 4171 5317

E-mail: ucf@kfst.dk 

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. +45 4171 5151 

 

 

Fra: Majken Toft Larsen 
Sendt: 7. april 2016 13:51
Til: Majken Toft Larsen
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere mv.

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. i høring.

 

Venlig hilsen

 

 

Majken Toft Larsen

Jurist, fuldmægtig

 

E-mail: MTL@sik.dk

 

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: 33 73 20 00

www.sik.dk

 



Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-

mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med 

lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver 

vedhæftet fil. På forhånd tak.

 



From:                                 LANDSELEVBESTYRELSEN

Sent:                                  3 May 2016 12:46:04 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. jorunalnr. 615-10-00001

Kære Sikkerhedsstyrelse

 

Sikkerhedsstyrelsen har ved e-mail af 12. april 2016, anmodet Landselevbestyrelserne for social- og 

sundhedsuddannelsen og for pædagogiskassistent uddannelsen om eventelle bemærkninger til høring over 

udkast til � til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.�

 

Pædagogiskassistent elevbestyrelsen og social- og sundhedselevbestyrelsen har ikke bemærkninger til 

udkastet.

 

Venlig hilsen

Heidi Leen 
Konsulent for pædagogiskassistent elevbestyrelsen og social- og sundhedselevbestyrelsen

Staunings Plads 1-3 | DK-1790 København V

Telefon direkte: 4697 2429 | Mobil: 2637 4149 

 

 



 

   

 

 

 

 

 
 
Sikkerhedsstyrelsen  
N¿rregade 63 
6700 Esbjerg  
 

 

     �rhus den 28. april 2016 

 

Vedr. H¿ring over udkast til Bekendtg¿relse om anmeldelse af elektroniske 

cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.  

 

LOS Ð De private sociale tilbud takker for muligheden for at afgive h¿ringssvar til udkast til 
Bekendtg¿relse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.  

LOS har ingen kommentarer til udkastet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karina Hjermitslev 

Jurist, LOS 

   



 

 



From:                                 rr@rigsrevisionen.dk

Sent:                                  2 May 2016 12:22:33 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc:                                      Service-05kt

Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. (j.nr. 6507)

Til Sikkerhedsstyrelsen
 
Rigsrevisionen modtog d. 7. april 2016 høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske 
cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. (journalnr. 615-10-00001). 
 
Rigsrevisionen har gennemgået lovforslaget for bestemmelser om regnskab og revision i henhold til 
Rigsrevisorlovens §§ 7 og 10. Rigsrevisionen har ikke bemærkninger til udkastet.
 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til undertegnede på telefon 33 92 84 46 eller via e-mail til 
rr@rigsrevisionen.dk med anførelse af det i overskriften anførte journalnummer.
 
Bekræft venligst, at denne e-mail er modtaget.
 
 
 
Med venlig hilsen

Peter Kjær Strandlyst
Specialkonsulent, COR-revisor

Landgreven 4
DK-1301 København K
 
Tlf. +45 33 92 84 00
Dir. +45 33 92 84 46
 
pks@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk



From:                                 Kirsten Fly Malling

Sent:                                  4 May 2016 12:12:36 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Cc:                                      Bjarne Graabech Sørensen;Karen Heebøll;Jørgen Schou;Annette Schmidt;Lone 

Wichmann

Subject:                             Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere m.v.

Sikkerhedsstyrelsen

 

 

Styrelsens j.nr. 615-10-00001

SDU�s sagsnr. 16/107

 

 

SDU har ingen bemærkninger til ovenstående høring.

 

 
Venlig hilsen

Kirsten Fly Malling 
Kontorfuldmægtig 
Rektorsekretariatet 

T 65 50 10 32 
kfm@sdu.dk 
www.sdu.dk/ansat/kfm 

Syddansk Universitet 
Campusvej 55 
5230 Odense M 
www.sdu.dk 

 



From:                                 Janni Wester-Andersen

Sent:                                  3 May 2016 11:03:44 +0000

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Subject:                             VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter 

og genopfyldningsbeholdere mv.

Til Sikkerhedsstyrelsen

 

Søfartens Ledere har ingen indvendinger eller bemærkninger til Høringen over udkast til bekendtgørelse 

om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.

 

Med venlig hilsen

 

For direktør Fritz Ganzhorn

 

Janni Wester-Andersen

Assistent

jwa@soefartens.org

(+45) 33455565

(+45) 33 45 55 71 (direkte)

(+45) 23 46 59 52 (mobil)

    

Søfartens Ledere

Havnegade 55

1058 København K

    

 

Fra: Søfartens Ledere [mailto:SofartensLedere@soefartens.org] 
Sendt: 7. april 2016 13:51
Til: Lise Lammers; Janni Wester-Andersen
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere mv.

 

------------------------------------------- 
Fra: Majken Toft Larsen[SMTP:MTL@SIK.DK] 
Sendt: 7. april 2016 13:51:10 
Til: Majken Toft Larsen 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere mv. 
Videresendt automatisk vha. en regel

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere mv. i høring.

 



Venlig hilsen

 

 

Majken Toft Larsen

Jurist, fuldmægtig

 

E-mail: MTL@sik.dk

 

Sikkerhedsstyrelsen

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf.: 33 73 20 00

www.sik.dk

 

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-

mailen være ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med 

lovgivningen. Såfremt De ikke er rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver 

vedhæftet fil. På forhånd tak.

 



E-cigaretter 
 

Høringssvar med bemærkninger  

Bagger-Sørensen Gruppen 

BECIG – Brancheforeningen for E-cigaret forhandlere 

DADAFO – Dansk e-Damper Forening 

Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering 

Esug.dk 

Forbrugerrådet Tænk 

Henrik Herskind 

Kræftens Bekæmpelse 

Philip Morris ApS 

Tobaksproducenterne 

 

Maj 2016 
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Indledende kommentarer 
 

Vi vil i det dette høringssvar gennemgå �Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske 

cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.�. Vi vil give vores bud på hvilke elementer der 

bør korrigeres, for at få en proportionel regulering af det danske marked for elektroniske 

cigaretter � med specifik fokus på de foreslåede gebyrtakster for anmeldelse af produkter. 

 

Overordnet set, så er disse bekendtgørelser en oversættelse af de notater EU-Kommissionen 

har udsendt, og derfor er der ikke meget i dem, der vil kunne rettes. Det er dog vores 

opfattelse, at der fra Sikkerhedsstyrelsens side mangler en klar viden om de produkter, man 

med disse bekendtgørelser ønsker at kontrollere. Det afspejler sig også i den manglende 

detaljegrad i bekendtgørelserne, som i vid udstrækning er åbne for fortolkning. Det finder vi 

selvfølgelig dybt beklageligt; og vi finder det også beklageligt, at Sikkerhedsstyrelsen og 

Sundhedsstyrelsen ikke i videre udstrækning har brugt den branche- og produktviden som 

BECIG har stillet til rådighed. 

 

Denne mangel på kompetence og inddragelse af branchen har ført til, at der er ét sted hvor 

Danmark kommer til at skille sig markant ud fra resten af EU � og det er på størrelsen af 

gebyret for anmeldelse af produkter. Det er med stor beklagelse, at der fra 

Sikkerhedsstyrelsens side ikke har været lydhørhed over for dette problem. Dette står også i 

kontrast til de udmeldinger der kom fra Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med vores møde 

d. 4. februar. Et gebyr på 36.900 kr. pr. produkt er ude af proportioner, i et marked med i 

omegnen af 10.000 produkter � selv ud fra de mest konservative skøn. 

 

I andre europæiske lande har man inddraget branchen for at finde en passende 

gebyrstørrelse, dette har man desværre ikke gjort i Danmark. Der har man i stedet baseret 

gebyret på en rapport fra WHO, som man på det groveste har fejllæst eller mistolket � enten 

bevidst eller ubevidst. 

 

Vores høringssvar vil derfor indeholde en gennemgang af WHO rapporten fra 2014 og en 

gennemgang af fremgangsmåden i andre lande i EU. Ligeledes vil der være en gennemgang 

af en model for gebyrpriser, som både er proportionel og på linje med gebyrpriser for andre 

lande i EU. Denne model vil inddrage eksempler fra nogle af BECIG�s medlemmer. Vi 

forventer, selvfølgelig, at vores høringssvar vil give anledning til ændring af gebyrprisen for 

anmeldelse af produkter. 

 

På vegne af Brancheforeningen for E-cigaret Forhandlere 

 

Michael Larsen, formand 
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�Lego er ét brand � men de fleste 
er bevidste om, at det ikke 
betyder, at de kun har ét produkt.� 

Gebyrpriser baseret på fejlfortolket WHO rapport 
 

Til BECIG�s møde med Sikkerhedsstyrelsen d. 4. februar 2016, blev vi informeret om, at 

årsagen til, at man har foreslået et gebyr for anmeldelse af produkter på 36.900 kr. er, at en 

WHO rapport fra 2014 har estimeret, at der er 466 produkter på verdensmarkedet i dag. Dette 

fandt vi fra BECIG�s side utroligt interessant. Hvordan kan WHO estimere, at der er 466 

produkter på markedet, når alene brancheforeningens medlemmer har et varesortiment på 

mere end 10.000 produkter? 

 

Det viser sig dog også, at man blot ved at læse WHO�s rapport, bliver en hel del klogere på 

hvad WHO rent faktisk har skrevet. De skriver, ret tydeligt, at de estimerer, at der i 2014 er 

466 e-cigaret brands på markedet (Bilag 1). For personer der ikke er bevidste om forskellen 

mellem et brand og et produkt, så kan det 

eksemplificeres med virksomheden Lego. 

Lego er ét brand (for de kyndige har de dog 

mange subbrands) � men de fleste er 

bevidste om, at det ikke betyder, at de kun 

har ét produkt. 

 

WHO�s rapport angiver også tydeligt en kilde til deres estimat på de 466 brands. Det er en 

videnskabelig artikel af Shu-Hong Zhu et. al. med titlen �Four hundred and sixty brands of 

e-cigarettes and counting�. I den står der, ja allerede i abstractet, at de 466 brands har mere 

end 7764 forskellige e-væsker i sortimentet (Bilag 2). Altså, 7764 forskellige e-væsker, man 

er her ikke engang begyndt at tælle hardware, altså selve e-cigaretten � og sidst men ikke 

mindst � så er det to år siden. Verden har ikke stået stille siden. 

 

Hvorfor er dette tal så vigtigt? Jo, da Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen ønsker 

hvert produkt � hardware og e-væske � anmeldt i Danmark, så har det stor betydning hvor 

mange produkter der er på markedet. Forskellen er slående. Med en gebyrpris på 36.900 kr. 

for anmeldelse af et produkt, og med 466 produkter på markedet, vil udgiften for branchen 

(og gebyrindtægterne for Sikkerhedsstyrelsen) være ca. 17 mio. kr. Tager man til gengæld 

det faktiske antal produkter på markedet i Danmark, så vil beløbet lande på 465 mio. Dette 

beløb er fuldstændig ude af proportioner. 

 

Fra BECIG�s side finder vi det bekymrende, at danske myndigheder ikke er i stand til at læse 

en forholdsvis enkelt opstillet og kort rapport fra WHO. Yderligere, så må det forventes, at 

embedsmænd i hhv. Sikkerhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Sundeds- og 

Ældreministeriet er i stand til at læse kildehenvisninger. Når myndighederne har fået en 

opgave som denne, så forventes det fra branchens side, at disse myndigheder gør deres 

yderste for at forstå deres opgave. Det forventes, at man fra myndighedernes side læser og 

forstår relevante rapporter, og ikke alene baserer deres antagelser og rådgivning til 

politikerne på von hørensagen. 
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De foreslåede gebyrpriser i 
Danmark er 2.600 % højere end 
i England � for samme ydelse. 

Proceduren i England og i EU 
 

I modsætning til Danmark, har man i England valgt en tilgang til gebyrpriserne på 

anmeldelser, der baserer sig på realistiske estimater fra branchen og andre interessenter. 

Man har gennem en demokratisk og fair procedure, en høring, spurgt industrien om hvor 

mange produkter de ved en given pris ønsker at anmelde (Bilag 3). 

 

Udgangspunktet for denne engelske høring var en gebyrpris på 220 £ (2.100 kr.) for 

indledende anmeldelse, 80 £ (760 kr.) for en ændring af anmeldelsen, samt et årligt 

tilbagevendende gebyr for opretholdelse af anmeldelsen på 60 £ (570 kr.). 

 

Men med de tilbagemeldinger der kom, samt den enorme interesse der var for at anmelde 

produkter, ikke overraskende, så er gebyrerne blevet justeret ned. De britiske 

sundhedsmyndigheder (MHRA) forventer nu, at der alene det første år, vil bliver anmeldt ca. 

14.000 produkter (Bilag 3). Det er et estimat, der ligger tæt op af, hvad BECIG mener branchen 

i Danmark ønsker at anmelde � givet man i Danmark justerer gebyrpriserne, så de tilsvarer 

de engelske. Det betyder derfor, at gebyrpriserne for anmeldelse af produkter i England er 

endt på 150 £ (1.430 kr.) for indledende anmeldelse, 80 £ (760 kr.) for en ændring af 

anmeldelsen, samt et årligt tilbagevendende gebyr for opretholdelse af anmeldelsen på 60 £ 

(570 kr.) (Bilag 4). 

 

At man i England er endt på en gebyrpris så langt fra den der er foreslået i Danmark, vidner 

om hvor langt man er fra virkeligheden hos de danske myndigheder. Vi kan her risikere, i 

forsøget på at implementere et EU-direktiv der 

skal: ��indbyrdes tilnærme lovgivningen 

medlemsstaterne imellem��, at lave en 

lovgivning og pålægge branchen nogle 

gebyrstørrelser, der vil have den diametralt 

modsatte effekt. EU�s Tobaksvaredirektiv 

artikel 20, stk. 2 G siger: �Medlemsstaterne kan opkræve forholdsmæssige gebyrer af 

fabrikanter og importører for modtagelse, lagring, håndtering og analyse af oplysninger, 

som de modtager.� (Bilag 5)  

 

Med forholdsmæssige gebyrer menes der ikke gebyrstørrelser, der er næsten 26 gange så 

store i forhold til andre EU lande. Dette ville på intet tidspunkt blive accepteret i EU, i det 

tilfælde at Danmark stædigt fastholder gebyrstørrelser, der vil ødelægge det danske marked 

for e-cigaretter, og sætte barrierer op for fri konkurrence medlemsstaterne imellem. At lave 

den type handelsbarrierer for en branche � hvis produkter til fulde lever op til gældende lov 

� vil øjeblikkeligt føre til en sag ved EU-domstolen; og det bør fra de danske myndigheders 

side, ikke være nogen ønskelig øvelse. 
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BECIG�s gebyrforslag 
 

Vi vil i det følgende opstille eksempler på prisberegninger, både hvis gebyrpriserne ikke 

ændres (36.900 kr.), samt hvis gebyrpriser ændres til 1.500 kr. for anmeldelse af et produkt, 

samt et årligt gebyr for opretholdelse af anmeldelse på 600 kr. Det er BECIG�s vurdering, at et 

gebyr på 1.500 kr. er proportionelt, samt at det vil betyde, at Sikkerhedsstyrelsen med en stor 

sikkerhedsmargin vil nå et beløb på minimum 10,2 mio. for den samlede danske branche. 

 

Udregningerne er alene lavet ud fra information fra BECIG�s medlemmer. De er lavet ud fra 

hvad BECIG�s medlemmers nuværende produktsortiment er, samt ud fra, hvad BECIG�s 

medlemmer ønsker at anmelde, såfremt gebyret bliver sat til 1.500 kr. pr. anmeldelse. Det 

skal bemærkes, at vi ca. estimerer, at BECIG�s medlemmer udgør 35% af det samlede danske 

marked. 

 

 

 
 

 

Som det ses i tabellen ovenfor, så vil BECIG�s medlemmer alene, såfremt gebyret for 

anmeldelse af produkter sættes til 1.500 kr., anmelde produkter for over 10 mio. kr. det første 

år. Det betyder, at BECIG�s medlemmer næsten vil anmelde produkter for det beløb 

Sikkerhedsstyrelsen forventer at få ind i gebyrer. 

 

Antallet af produkter BECIG�s medlemmer forventer at anmelde, ligger på lige knapt 

halvdelen af det antal produkter man forventer anmeldt i England.  

Prisberegning

Produkter Antal Nikotinstyrker Total  antal Pris Total Pris

Nuværende produktsortiment hos BECIG's medlemmer

Væsker 2.380 5 11.900 36.900 kr. 439.110.000 kr.

Hardware 700 700 36.900 kr. 25.830.000 kr.

Pris for anmeldelse 464.940.000 kr.

Prisestimering for BECIG's medlemmer  - højt gebyr (ud fra forventede anmeldelser ved proportionelt gebyr)

Væsker 1.600 4 6.400 36.900 kr. 236.160.000 kr.

Hardware 320 320 36.900 kr. 11.808.000 kr.

Pris for anmeldelse 247.968.000 kr.

Forventede anmeldelser fra BECIG's medlemmer - proportionelt gebyr

Væsker 1.600 4 6.400 1.500 kr. 9.600.000 kr.

Hardware 320 320 1.500 kr. 480.000 kr.

Pris for anmeldelse 10.080.000 kr.
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 I det følgende har vi valgt seks medlemmer af BECIG, til at lave en detaljeret udregning på 

det antal produkter de ønsker at notificere, såfemt gebyret for anmeldelse af produkter 

sættes til 1.500 kr.. Det skal bemærkes, at disse seks medlemmer udgør knap 20% af BECIG�s 

medlemmer. 

 

De er valgt, da de repræsenterer de forskellige medlemmer der er i BECIG, herunder 

væskeproducenter, importører, samt forhandlere der importerer eget hardware brand og har 

deres egne væskeserier med variende nikotinstyrker. 

 

 

 

  

Beregning for seks af BECIG's medlemmer 

Produkter Antal Nikotinstyrker Total  antal Pris Total Pris

Forhandler nr. 1

Væsker 76 4 304 1.500 kr. 456.000 kr.

Væsker 30 6 180 1.500 kr. 270.000 kr.

Hardware inkl. eget brand 14 14 1.500 kr. 21.000 kr.

Total forhandler nr. 1 747.000 kr.

Forhandler nr. 2

Væsker 50 4 200 1.500 kr. 300.000 kr.

Væskebaser 10 2 20 1.500 kr. 30.000 kr.

Hardware inkl. eget brand 6 6 1.500 kr. 9.000 kr.

Total forhandler nr. 2 339.000 kr.

Forhandler nr. 3

Væsker 35 6 210 1.500 kr. 315.000 kr.

Væskebaser 6 3 18 1.500 kr. 27.000 kr.

Hardware inkl. eget brand 8 8 1.500 kr. 12.000 kr.

Total forhandler nr. 3 354.000 kr.

Forhandler nr. 4

Væsker 120 4 480 1.500 kr. 720.000 kr.

Væskebaser 6 6 36 1.500 kr. 54.000 kr.

Hardware inkl. eget brand 22 22 1.500 kr. 33.000 kr.

Total forhandler nr. 4 807.000 kr.
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Som det ses ovenfor har vi udvalgt seks meget forskellige typer forhandlere. Der er nogle, 

der baserer sig på import af hardware, nogle på væskeproduktion, mens andre er spredt 

mere ud over de forskellige kategorier. Men fælles for dem alle, så ønsker de at anmelde et 

stort udvalg af produkter, såfremt de danske priser harmoniseres med resten af EU. 

 

Til mødet mellem BECIG og Sikkerhedsstyrelsen d. 4. februar 2016, blev det af 

Sikkerhedsstyrelsen nævnt, at man ønsker at teste ca. 50% af alle e-væsker der bliver 

anmeldt i Danmark. Det finder vi fra BECIG�s side absolut unødvendigt og ikke proportionelt. 

Vi ved, at de store væskeproducenter der ønsker at anmelde e-væsker i EU, får lavet alle de 

nødvendige tests i forbindelse med deres overensstemmelsescertifikater i forhold til 

Tobaksvaredirektivet. Det betyder, at disse tests vil blive fremsendt sammen med 

anmeldelsen af e-væskerne. 

 

Vi estimerer at en pris på 1.500 kr. for anmeldelse af et produkt, samt et årligt 

opretholdelsesgebyr på 600 kr. er proportionelt, og vil føre til en fortsat udvikling af det 

danske marked for e-cigaretter. Vi mener også, at vi med disse udregninger har præciceret, 

at et gebyr på 1.500 kr. for anmeldelse af produkter vil betyde, at Sikkerhedsstyrelsen med 

en sikker margin vil opnå de 10,2 mio. kr., som Sikkerhedsstyrelsen anslår det koster at 

drive anmeldelsessystemet og de tilhørende kontroltiltag.  

Forhandler nr. 5

Væsker 30 4 120 1.500 kr. 180.000 kr.

Væskebaser 4 4 16 1.500 kr. 24.000 kr.

Total forhandler nr. 5 204.000 kr.

Forhandler nr. 6

Væsker 75 6 450 1.500 kr. 675.000 kr.

Væskebaser 5 6 30 1.500 kr. 45.000 kr.

Hardware 260 260 1.500 kr. 390.000 kr.

Total forhandler nr. 6 1.110.000 kr.

Total for 20% af BECIG's medlemmer 3.561.000 kr.
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�Det danske marked vil blive 
oversvømmet med billig, næsten 
100% ren og livsfarlig nikotin.� 

Konsekvenser hvis gebyrprisen ikke sænkes 
 

Såfremt gebyret ikke sænkes til de foreslåede 1.500 kr. for anmeldelse af et produkt, og 600 

kr. i årlig opretholdelse for anmeldelsen, så vil BECIG�s medlemmer anmelde meget få 

produkter. De 36.900 kr. pr. produkt � når der er mere 12.600 produkter i sortimentet hos 

BECIG�s medlemmer � vil simpelthen være en alt for stor byrde. At pålægge en branche en 

gebyrbyrde på ca. 465 mio. kr. fører blot til, at branchen finder andre måder at sælge 

produkterne. 

 

Sikkerhedsstyrelsen vil derfor opleve, at alene nikotinbaser uden smag, i en enkelt 

nikotinstyrke tæt på de maksimale 20 mg. vil blive anmeldt af BECIG�s medlemmer, og 

derefter vil man frit sælge aromastofferne som forbrugerne selv kan tilsætte deres 

nikotinbaser. Markedet vil derfor udvikle sig til et såkaldt selvblander marked. Det er et 

scenarie vi ikke ønsker fra BECIG�s side, da det vil betyde et fuldstændig ukontrolleret 

marked. Men med de foreslåede gebyrpriser på 36.900 kr. er det desværre den vej markedet 

vil gå. 

 

Derudover vil de foreslåede høje gebyrpriser kunne betyde lukningen af mange danske 

specialiserede e-cigaret forhandlere. Det vil kunne koste mange hundrede tabte 

arbejdspladser. Inden for e-cigaret erhvervet er der utroligt mange førstegangs 

selvstændige, som har brugt denne branche til at skabe en sund forretning � en forretning 

der nu er truet af gebyrer, der uden sammenligning er de største i EU. 

 

Ikke alene for den etablerede branche vil de foreslåede høje gebyrer få konsekvenser. På det 

illegale marked for nikotin vil man se en enorm opblomstring. Myndighederne tror forkert, 

hvis de tror, at det foreslåede 

kontrolregime, vil lukke ned for import af så 

meget som 99,9% ren nikotin fra f.eks. Kina. 

Enhver forbruger, eller andre med lysten til 

det, kan, for meget billige penge, importere 

dette i endda store mængder � leveret direkte til døren. Frem for at skabe kontrollerede 

forhold på markedet, kan disse foreslåede høje gebyrer betyde, at det danske marked vil 

blive oversvømmet med billig, næsten 100% ren og livsfarlig nikotin. Det endda i hænderne 

på folk uden den fornødne viden om hvordan dette skal håndteres. 
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En kort opsummering 
 

 

· BECIG ønsker gebyret for anmeldelse af et produkt sat til 1.500 kr. og 600 kr. i årligt 

opretholdelsesgebyr. De af Sikkerhedsstyrelsen foreslåede gebyrtakster er ude af 

proportioner, er ikke forlignelige med intentionen i Tobaksvaredirektivet og er langt 

fra de gebyrtakster man f.eks. ser i England. 

 

· Hvis gebyret sættes til 1.500 kr. vil alene BECIG�s medlemmer anmelde ca. 6.720 

produkter det første år. Det vil betyde gebyrindtægter til Sikkerhedsstyrelsen på ca. 

10 mio. BECIG�s medlemmer står for ca. 35% af det danske marked, og dermed kan 

Sikkerhedsstyrelsen forvente langt flere anmeldelser. 

 

· Sikkerhedsstyrelsen har fejllæst eller mistolket den WHO rapport, der ligger til grund 

for gebyrsatsen på de 36.900 kr. for anmeldelse af et produkt. Det er ikke acceptabelt, 

at en myndighed ikke nærlæser de dokumenter, der ligger til grund for en så 

markant indgriben i et etableret marked. 

 

· I England var udgangspunktet et gebyr 2.100 kr. for anmeldelse af et produkt. Det har 

man allerede sænket til 1.430 kr. som følge af de tilkendegivelser, der er kommet fra 

branchen, om mængden af produkter der ønskes anmeldt. I England forventer man, 

at der det første år bliver anmeldt 14.000 produkter. Det står i skærende kontrast til 

Danmark, hvor man ikke har hørt branchen, og stik modsat branchen kun forventer 

at 466 produkter vil blive anmeldt. 

 

· Hvis gebyret fastholdes på de 36.900 kr. vil branchen anmelde meget få produkter. 

Man vil alene anmelde nikotinbaser og sælge aromaerne separat. Det vil betyde, at 

forbrugerne modsat intentionen vil få produkter, der ikke er testede, og som ikke 

overholder de standarder branchen ønsker. Markedet for aromaer og e-væsker vil 

dermed blive fuldstændig ukontrolleret, og det alene grundet tiltag fra myndigheder, 

der i udgangspunktet havde en anden intention. 

 

· Hvis gebyret fastholdes på de 36.900 kr. er der stor risiko for, at det illegale marked 

får en enorm opblomstring. Det er nemt og næsten uden risiko at importere så meget 

som 99,9% ren nikotin hjem fra bl.a. Kina. Denne livsfarlige koncentration af nikotin 

vil derefter blive anvendt af personer uden den fornødne evne til at håndtere det 

korrekt. 
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Bilag 

Bilag 1 � WHO/FCTC Rapport 2014 
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Bilag 2 � Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting 
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Bilag 3 � Government response to the consultation on statutory fees for 

producers of e-cigarette products 
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Bilag 4 � The Electronic Cigarettes etc. (Fees) Regulation 2016 
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Bilag 5 � EU�s Tobaksvaredirektiv artikel 20 
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Ang. �Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere m.v.:� 

 

 

 

�Damp redder liv!� - dampen kan være direkte medvirkende til,  

at børn bevarer deres forældre og bedsteforældre  i live i mange flere år... 
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Sikkerhedsstyrelsen Den 06.05.2016 

Nørregade 63 

6700 Esbjerg 

 

Til: sik@sik.dk 

Journalnummer: 615-10-00001 

 

1. Hvem er DADAFO - Dansk e-Damper Forening 
 

DADAFO   - Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, nonprofit forbrugerorganisation, der er styret af 

medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes 

kontingent og deres frivillige donationer. Foreningen har ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, 

medicinal- eller e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis. 

 

DADAFO  udtaler sig på vegne af de danske e-dampere, samt de rygere som i fremtiden forventes at ville ønske at 

anvende et e-produkt som et langt mindre skadeligt  alternativ til rygning af tobak - eller som et led i et rygestop. 

 

DADAFO  har p.t. ca. 2.100 registrerede medlemmer, der alle er over 18 år - hvilket er et krav for medlemskab af 

foreningen. Median-alderen for foreningens medlemmer ligger på ca. 40-42 år. Medlemmerne af DADAFO kommer 

fra alle egne af landet. 

 

DADAFO  står altid til rådighed for en udviklende og indbyrdes informativ dialog - og man kan altid kontakte os med 

eventuelle spørgsmål -  www.dadafo.dk  

 

DADAFO  har også en offentlig Facebook-side, hvor interesserede kan følge med i damp-relaterede emner: 

https://www.facebook.com/DanskeDamperForening/ 

 

DADAFO  vil gerne henvise interesserede til at læse foreningens høringssvar til lovforslag L144, der også er relevant 

for denne bekendtgørelse - høringssvaret kan læses på vores hjemmeside: 

http://dadafo.dk/horingssvar-fra-dadafo/ 

 

- eller via Høringsportal.dk: 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/26a3ad85-fb74-44e6-8d4d-3f32e6634e26/DADAFO.pdf 

 

DADAFO  vil gerne på det kraftigste opfordre interesserede/implicerede til at deltage på årets  Global Forum on 

Nicotine  , der afholdes i Warszawa den 17. - 18. juni - læs mere om konferencen her:  https://gfn.net.co/ 

Konferencen omhandler bl.a. lovgivning, standarder, implementering og den nyeste uafhængige forskinng på 

området, med deltagere fra hele verden. DADAFO deltager på konferencen, og står gerne til rådighed for 

introduktion til nogle af foredragsholderne på konferencen. 

 

Se en fuld liste over årets prominente og kompetente talere på konferencen her: 

https://gfn.net.co/programme-2016/speakers-2016 
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2. Høringssvar til �Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske 

cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.:� 

 

Generelt:   DADAFO vil gøre opmærksom på, at EU-direktivet og loven samt de tilhørende bekendtgørelser gerne 

skulle sigte efter at være proportionel - og være med til at gøre mere gavn end skade for forbrugerne.. 

Som loven og de tilhørende bekendtgørelser er fremsat, er der desværre en overhængende fare for, at der er tale 

om overregulering - som desværre kan have den uønskede virkning, at producenter vælger at undlade at anmelde 

deres produkter, og at handlen med e-produkter går �endnu dybere under jorden�.  

 

Dette er ikke ønskeligt, set fra forbrugernes perspektiv. Enhver form for overregulering kan også medføre, at 

producenter, distributører, forhandlere og forbrugere ihærdigt forsøger at finde �huller� i lovgivningen - specielt 

hvis loven og de tilhørende bekendtgørelser er for upræcist og vævende formuleret. 

 
 

 

Ad § 2. Anmeldelsen af elektroniske cigaretter  - Skal hardware uden indhold af nikotinholdig væske (produkter 

der sælges uden indhold af væsker af nogen art) - også anmeldes? Der ønskes en præcisering af hvilke produkter 

der skal anmeldes. Loven, L144 specificerer, at den kun er gældende for produkter der indeholder nikotin. 

 

Ad §3 - Stk. 2. Ved vurderingen af om der foreligger en væsentlig ændring af den elektroniske cigaret eller 

genopfyldningsbeholderen � 

Der ønskes en konkretisering af, hvad der specifikt vil blive betragtet som en væsentlig ændring. Vil det blive 

betragtet som en �væsentlig ændring�, hvis f.eks. en e-væske producent, ændrer sin leverandør af propylenglykol 

eller glycerin? Hvis skiftet af leverandør medfører en minimal ændring af renhedsgraden - vil dette blive betragtet 

som en �væsentlig ændring�? 

 

Ad  § 5. - stk. 2 -  ... �oplysninger om produkter med samme sammensætning... � 

Hvad er retningslinjerne for, om et produkt er gebyrpligtigt? DADAFO erfarer, at samtlige produkter skal anmeldes - 

men skal samtlige tænkelige varianter af produkter også pålægges anmeldelsesgebyrer? Kan det tænkes at 

anmeldelsesgebyret kan dække for flere ensartede produkter, hvor de respektive produkter blot skal anmeldes 

samlet? Vil det være muligt for flere producenter at anmelde det samme produkt - og dermed dele udgiften til 

anmeldelsesgebyret? 

 

Ad  § 8. - stk. 1 - Den årlige indberetning, jf. lovens § 12, stk. 1, skal indeholde oplysninger forbrugergruppers 

præferencer... 

Som forbrugerforening, vil dette på mange punkter overskride grænsen for privatlivets fred. Som forbruger kan 

man nægte at svare på forhandleres spørgsmål ved f.eks. markedsundersøgelser - og hvilke spørgsmål skal/må i 

så fald stilles til forbrugerne? Er dette lovligt jf. Registerloven? 

 

Ad  § 8. - stk. 3 - Oplysninger om forskellige forbrugergruppers præference jf. stk. 1 skal indeholde 

oplysninger om unges, ikke-rygeres og de nuværende primære forbrugergruppers præferencer.  

Som forbruger, forventer man ikke at en forhandler spørger samtlige kunder om de er �ikke-rygere� - eller om de 

tilhører de nuværende primære forbrugergrupper. Dette vil klart overskride mange forbrugeres tolerancetærskel 

for hvad en forhandler kan forvente at man vil oplyse.  

Præferencer for �unge� - L144 forbyder specifikt salg af produkter til børn og unge under 18 år - derfor vil det være 

Side 2 



 

 

svært at indhente forbrugeroplysninger på denne forbrugergruppe - da der slet ikke må sælges produkter til denne 

aldersgruppe.. 

Medfører kravet om en årlig indberetning af præferencer indenfor forskellige forbrugergrupper, at forbrugerne 

skal registreres af forhandleren - med navn, køn, alder, nuværende samt tidligere forbrug af andre 

nikotinprodukter m.m. - dette synes at være tilfældet, da man ellers ikke vil kunne sikre at oplysningerne er unikke, 

med mindre kunderne er stamkunder i en forretning. Vi synes dette lyder problematisk i forhold til både privatlivet, 

samt Registerloven?  

Det skal som minimum oplyses af forhandlerne i både fysiske butikker og på online handelssteder, at de 

indberetter disse oplysninger til Central Entry Gate - og at disse oplysninger  skal  fremsendes i anonymiseret form. 

Det skal også understreges, at forbrugerne  ikke er forpligtet  til at besvare forhandleres spørgsmål.  

 

Ad  § 12. - Gebyrer -  Fabrikanter og importører skal indbetale et gebyr på 36.900 kr. pr. produkt for 

anmeldelse efter § 2, stk. 1, og et gebyr på 14.700 kr. pr. produkt for årlig opretholdelse af anmeldelsen... 

DADAFO  vil endnu en gang, jf. vores møde med Sikkerhedsstyrelsen m.fl. den 04.02.2016 - gøre opmærksom på, at 

størrelsen på gebyret ikke står mål med de mange forskellige produkter der forventes at ville søge anmeldelse - 

hvis blot gebyret for anmeldelse er sat på et tilstrækkeligt lavt niveau så alle kan være med - også de små og 

mellemstore producenter. Der er langt flere produkter der gerne vil være lovligt på markedet, end de estimerede 

ca. 466 produkter, som det skønnes via WHO-rapporten  , som vi omtalte på mødet 04.02.2016. Endnu engang vil vi 1

også understrege at WHO-rapporten ikke tæller antal af produkter, men antallet af brands/varemærker, og at 

selve grundlaget for WHO�s tal specificerer at antallet af unikke smage var er tæt på 8,000 i januar 2014  , dette skal 2

multipliceres med antallet af nikotin og base varianter - dvs. et antal af varianter som ligger flere størrelsesordner 

højere end det estimat som Sikkerhedsstyrelsen har haft som grundlag for deres økonomiske analyse.  

 

Gebyret er p.t. sat alt for højt, set i forhold til de præferencer der eksisterer på markedet i dag, og gebyrets størrelse 

vil sætte en kraftig begrænsning på hvor mange producenter der vil finde det attraktivt at sætte sine produkter til 

salg i Danmark. Specielt når antallet af kunder og potentielle kunder (rygere der gerne vil skifte røg-tobak ud med 

damp) er så forholdsvist lille, set i forhold til andre af de større EU-medlemslande, der også har et større 

kundepotentiale. Indberetningen via Central Entry Gate giver ikke mulighed for en �rabat-ordning�, såfremt en 

producent ønsker at anmelde sine produkter i flere eller samtlige EU-medlemslande på samme tid. Producenterne 

vil fortrinsvis ønske at anmelde deres produkter i de lande der har den største potentielle kundegruppe - og i de 

lande hvor introduktionsgebyret/anmeldelsesgebyret er fornuftigt sat rent prismæssigt.  

 

Dermed bliver Danmark at betragte som et damp-U-land, hvor kun få produkter vil blive anmeldt - og dermed 

stoppes al form for innovation og konkurrence - og forbrugerne får ikke det brede udvalg af produkter at vælge 

imellem, som de ellers ville kunne have fået, hvis gebyrets størrelse gav mulighed for større konkurrence og større 

udbud af forskellige producenters produkter. Der er ikke tale om produkter under betegnelsen �one size fits all� - 

men der er i høj grad tale om et udpræget ønske om variation i produkterne - både designmæssigt og teknisk set. 

Gebyrets størrelse tilgodeser de store globale producenter (læs: tobaks og medicinal industrien) - hvis produkter er 

forholdsvis enkle og ikke findes i mange forskellige varianter - produkter som i mange forbrugeres øjne hverken er 

effektive nok eller af en god nok kvalitet. 

 

1  http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-en.pdf 
 
2  http://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl_3/iii3.full 
 

Side 3 



 

 

Gebyrerne der pålægges produkterne vil i sidste ende medføre et mindre udvalg, som vil ende med dyrere 

produkter - som igen vil resultere i at færre rygere finder et skifte fra røg til damp attraktivt. Så snart det 

økonomiske incitament forsvinder, vil færre rygere overveje at skifte røgtobakken ud med damp.  

 

DADAFO  vil endnu en gang opfordre til, at produkter som har samme basale ingredienser/primær recept - blot i 

forskellige  blandingsforhold, bør betragtes som værende ét produkt - der anmeldes og godkendes til 

markedsføring med maksimalt indhold af nikotin på 20 mg/ml. Alle andre varianter af samme e-væske, er at 

betragte som generiske produkter, som er dækket af den samme anmeldelse. Rent sikkerhedsmæssigt er det p.t. 

ud fra det nuværende videnskabelige grundlag ikke væsentligt, om en e-væskes blandingsforhold er med større 

eller mindre andel af propylenglykol og glycerin - og om nikotinindholdet i væsken er max. 20 mg/ml eller blot 3 

mg/ml. Indholdet af aromastoffer er for så vidt det samme, hvad enten væsken produceres med forskelligt 

blandingsforhold af de øvrige ingredienser. Set ud fra et rent sikkerhedsmæssigt aspekt, så er det ikke indholdet af 

de basale ingredienser (PG,VG, vand og nikotin) som er problematiske, selvom det naturligvis er vigtigt at dette 

bliver korrekt videregivet som information til forbrugeren. Det er i aromastofferne man evt. kan finde 

problemstoffer som kan have store fysiologiske og biologiske virkninger ved inhalation.  Derfor giver det mere 

mening at betragte baserne som generiske produkter. 
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3. Kontakt - Dansk e-Damper Forening (DADAFO) 
 

DADAFO  - Dansk e-Damper Forening, står til rådighed for konsultation i forbindelse med lovens konkrete indhold 

og udformning. 

 

Sikkerhedsstyrelsen m.fl. er altid meget velkommen til at kontakte forbrugerorganisationen for yderligere 

oplysninger. 

 

På foreningens vegne ... 

 

Kim Dabelstein Petersen - Formand 

Email:  formand@dadafo.dk 

Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7516 

Tlf.: (Privat): +45 7583 1550 

Skype: dabelstein_petersen 

 

David Mackenhauer - Næstformand 

Email:  naestformand@dadafo.dk 

Skype: david.mackenhauer 

 

Peter Stigaard - Kasserer  

Email:  kasserer@dadafo.dk 

Tlf.: (DADAFO): +45 3045 7517 

Skype: live:peter.stigaard 

 

Interessekonflikter/Disclaimer:  

 

· DADAFO    - Dansk e-Damper Forening, er en uafhængig, nonprofit forbrugerorganisation, der er styret af 

medlemmerne/forbrugerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for medlemmernes 

kontingent og deres frivillige donationer. Der er ingen økonomisk forbindelse til hverken tobaks-, medicinal- eller 

e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen udføres frivilligt på pro bono basis. 
 

· DADAFO  taler på vegne af de danske e-dampere, samt de rygere som i fremtiden forventes at ville ønske at 

anvende et e-produkt som et alternativ til rygning af tobak - eller som et led i et rygestop. 
 

· DADAFO   har p.t. ca. 2.100 registrerede medlemmer, der alle er over 18 år - hvilket er et krav for medlemskab af 

foreningen. Median-alderen for foreningens medlemmer ligger på ca. 40-42 år. Medlemmerne af DADAFO kommer 

fra alle egne af landet. 
 

· DADAFO  står altid til rådighed for en udviklende og indbyrdes informativ dialog - og man kan altid kontakte os 

med eventuelle spørgsmål -  www.dadafo.dk  
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From:                                 Branka Klisura

Sent:                                  9 May 2016 08:22:03 +0200

To:                                      Mathilde Horsman Jensen

Subject:                             VS: Høringssvar på Sikkerhedsstyrelsen bekendtgørelse vedr. e-cigaretter.

 

 

---------------------------------------

 

Branka Klisura

 

 

Direkte: +45 33 73 20 43

Mobil: +45 25 43 16 29

E-mail: brkl@sik.dk

 

 

 

Fra: Henrik Damgaard [mailto:hd@esug.dk] 
Sendt: 5. maj 2016 13:08
Til: Branka Klisura
Emne: Høringssvar på Sikkerhedsstyrelsen bekendtgørelse vedr. e-cigaretter.

 

§2.2                    Hvis ikke et produkt bliver godkendt af sikkerhedsstyrelsen, hvad så med betalingen ? Får 

man pengene retur?

 

§12                      Som jeg ser det, er hele hensigten med loven vedr. e-cigaretter er at sikre forbrugeren 

anvender et sikkert og godkendt produkt. Samtidig kan det konstateres at brugerne af e-cigaretter 

kontinuerligt efterspørger nyheder, og herunder især forskellige e-væsker. Et for højt gebyr på e-væsker vil 

få den utilsigtede virkning, at brugerne i stedet vil blande e-væske selv, da ingredienserne hertil IKKE er 

pålagt nogen afgifter. Så vi vil få en nation af e-cigaret brugere, der vil sidde hjemme i køkkenet og 

blande/mikse deres egne væsker, hvor forhold som rengøring, hygiejne, temperatur m.v. jo slet ikke kan 

sammenlignes med de nærmest �medicinske� forhold, som professionelle producenter af e-væsker 

producerer under. En afgift på kr. 36.900 pr e-væske (styrke og smag) vil efter min mening, og argumenter, 

være et totalt selvmål for målsætningen med loven, og ligeledes ødelægge markedet for e-væske i 

Danmark. Og ikke bare ødelægger det markedet, for et så højt afgiftsniveau vil ingen af de nuværende 

forhandlere kunne betale. Til illustration heraf ser kalkulationen således ud for min virksomhed:

 

-          Antal e-væsker i sortiment ca. 200.

-          Antal baser i sortiment 7 stk.

-          Styrker i dag:  3mg, 6 mg, 12mg, og 18mg                                               

-          Dvs. en indmeldelse af mit nuværende sortiment koster Kr. 36.900 x 207 x 4 = Kr. 30.553.200,-

o   Og en årlig omkostning til opretholdelse af godkendelsen på kr. 15.900 x 207 x 4 = Kr. 

13.165.200,-

-          Dertil kommer indmeldelses gebyr og årlig vedligeholdelse til �hardware produkter�

 

Dette er blot tal for min virksomhed alene. Dette er jo langt mere end virksomheden omsætter 

for�..Sikkerhedsstyrelsen opererer med en model hvor afgiftsprovenuet for ALLE forhandlere i DK skal 

modsvare en omkostning på Kr. 10.800.000,-, så der må jo være nogen der har regnet helt forkert�..Det er 

kort sagt en ommer!!!



 

e-cigaret brugerne vil have mangfoldighed i markedet vedr. e-væsker, og derfor vil et for højt afgifts niveau 

betyde at det danske marked bliver en selvblander marked, eller kunderne vil købe det i f.eks. england, 

hvor notifikationsgebyret KUN er £150,- Så er jeg godt klar over, at jfv TPD�en, så skal UK baserede 

virksomheder også betale notifikationsomkostningerne i Danmark, men der vil realiteten jo være, at rigtig 

mange UK baserede webshops vil sende en kundeordre til Danmark, selv om denne notifikation ikke har 

fundet sted. Så på sigt vil ecigaretbranchen i UK blomstre, hvor den vil blive afviklet i Danmark, og de ca. 

3.000 arbejdspladser vi allerede har skabt, vil gå tabt.

 

Så jeg kan kun opfordre til at evaluere realismen i den model der er kommet i UK, og så udskyde 

implementeringen i Danmark, indtil der er lavet en samlet beregning for ecigaretbranchen. Det ville være 

prisværdigt, om det kunne ske sammen med brancheforeningen i Danmark, BECIG.

 

Venlig hilsen

 

Henrik Damgaard

Indehaver

 

 

 



 

 

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om anmeldelse af elektroni-

ske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv. 

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udka-

stet i høring. 

 

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative kon-

sekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor ikke 

kvantificeret yderligere. 

 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

 

Lisa Gundsø 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 3529 1141 

E-post: LisGun@erst.dk 

 

�Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for er-

hvervslivet jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar og 1. 

juli.´ 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maja Alicia Petersen 

Stud.jur., Team Jura 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Telefon: +45 3529 1000 

Direkte: +45 3529 1882  

E-mail: MajAli@erst.dk  

www.erhvervsstyrelsen.dk  

 

 

 

 

 

 

 

04. maj 2016 

/MajAli-erst 

  

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

 

 



Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K
T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk

Forbrugerrådet Tænk har modtaget ovenstående udkast til bekendtgørelse i høring. Vi har 
følgende bemærkninger.

Forbrugerrådet Tænk støtter kraftigt, at fabrikanter og importører er forpligtede til at 
indberette viden om ingredienser og emissioners kemi og toksicitet samt, at oplysningerne 
skal være offentligt tilgængelige, og registreres i REACH. Vi ser frem til, at indberetninger vil 
føre til reel kontrol og vurdering af produkternes sundhedsrisiko. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at produkter til e-rygning med og uden 
nikotin bør have samme regulering. Vi mener, at alle produkter til e-rygning bør anmeldes og 
kontrolleres. 

Det er særligt vigtigt, at vi beskytter børn og unge, da de kan være særligt sårbare for 
udsættelse af e-dampe og e-rygning. Derfor opfordrer Forbrugerrådet Tænk til, at produkter 
henvendt mod børn med vingummismag mv. også omfattes og særligt også markedsføringen 
af disse kontrolleres. Tobaksvaredirektivet regulerer søde smage og andre aromaer i tobak og 
derfor mener Forbrugerrådet Tænk, at dette også bør gælde for e-cigaretter. 

Med venlig hilsen

Vagn Jelsøe Sine Jensen

Vicedirektør Seniorrådgiver, sundhedspolitik

Sikkerhedsstyrelsen

sik@sik.dk; brkl@sik.dk

2-05-2016

Dok. 157425/

Udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere m.v.



From:                                 Henrik Herskind

Sent:                                  3 May 2016 00:23:47 +0200

To:                                      Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)

Subject:                             Høringssvar vedr. journalnr. 615-10-00001

Formuleringen i par. 5, stk. 2 om "produkter med samme sammensætning..." Synes meget uklar. 

Hvordan skal bestemmelsen egentlig forstås?

Skal enhver tænkelig nikotinstyrke i væskerne anmeldes separat (med eget e-cigaret-ID)?

Og skal enhver tænkelig sammensætning af PG, VG, smagsstof, vand anmeldes separat?

Venlig hilsen,

Henrik Herskind

Wagnersvej 4

2450 Kbh. SV



 
 

 

Strandboulevarden 49 

2100 København Ø 

Tlf  +45 3525 7500 

Fax +45 3525 7701 

www.cancer.dk 

UNDER PROTEKTION AF 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN 

4. maj 2016 

Sikkerhedsstyrelsen 

pr. e-mail sik@sik.dk 

 

Journalnr. 615-10-100001  

Høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og gen-

opfyldningsbeholdere m.v. 

 

Kræftens Bekæmpelse har med interesse læst udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af 

elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere. 

 

Som nævnt i tidligere høringssvar vedr. Lov om e-cigaretter, opfordrer Kræftens Bekæmpelse 

til at e-cigaretter både med og uden nikotin reguleres ens. Bekendtgørelsen omfatter kun e-

cigaretter med nikotin.  Men der er også målt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer 

i e-væsker og e-røg uden nikotin. Desuden har flere undersøgelser fundet nikotin i e-væsker, 

der blev solgt som nikotinfri. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. 

være anmeldelsespligtige og omfattet af denne bekendtgørelse.   

 

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at der i bekendtgørelsen er særligt fokus på at beskytte 

børn og unge. De er sårbare i forhold til skadelige indholdsstoffer i e-røgen og det bør sikres, 

at e-cigaretter ikke bliver indgang til børns og unges tobaksrygning. Derfor bør det ikke være 

tilladt at markedsføre e-cigaretter og e-væsker med f.eks. smag af slik, cola eller frugt. To-

baksvaredirektivets regulering af søde smage og andre kendetegnende aromaer i tobak bør 

også omfatte e-cigaretter. Som minimum bør bekendtgørelsen sikre, at e-cigaretten klassifice-

res efter, om den indeholder kendetegnende aromaer, ligesom det er tilfældet for tobak. Pro-

ducenternes oplysninger om bestemte forbrugergruppers præferencer bør suppleres med uaf-

hængige undersøgelser af produkternes appel til børn og unge.    

 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at fabrikanter og importører er forpligtede til at 

indberette viden om ingredienser og emissioners kemi og toksicitet mm. Kræftens Bekæm-

pelse finder det positivt, at oplysningerne om kemi og toksicitet skal være offentligt tilgænge-

lige, og registreres i REACH. Vi håber, at disse indberetninger vil blive brugt til reel kontrol 

og vurdering af produkternes sundhedsrisiko, samt analyser og forskning i virkning og skade-

lighed.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Lolk Hanak 

Afdelingschef 



København den 6. maj 2016 

Sikkerhedsstyrelsen 

Nørregade 63 

6700 Esbjerg  

Sendt per e-mail til sik@sik.dk 

Vedr. journalnr. 615-10-00001                

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og 

genopfyldningsbeholdere m.v. 

Kære Branka Klisura 

Først og fremmest vil vi gerne takke for muligheden for at kommentere på nærværende udkast til 

bekendtgørelse. 

Philip Morris ApS konstaterer, at regeringen med dette udkast til bekendtgørelse implementerer dele af 

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014. Vi har bidt mærke i, at man flere steder i 

bemærkningerne til selve lovforslaget understreger, at man ikke ønsker at overimplementere. Det er fuldt 

forståligt, da direktivet i store træk afspejler det mandat, Europaudvalget gav til forhandlingen af dette i 2013.  

Vi anerkender naturligvis, at der er megen oversættelse forbundet med at implementere 

Kommissionens �implementing decision� fra den 24. november 2014 og omsætte den til en dansk 

bekendtgørelse. Vi har derfor næsten ingen kommentarer, idet vi forstår, at man fra Sikkerhedsstyrelsens side 

ikke ønsker at gå videre, end hvad der er besluttet på EU-niveau og står i Commission Implementing Decision 

(EU) 2015/2183. Vi vil anbefale, at man dobbeltchecker oversættelserne, da vi visse steder har observeret at 

ordlyden ændre sig en smule i den danske oversættelser. Vi er naturligvis klar over, at det ikke altid er muligt, 

at oversætte én-til-én.  

Eksemplevis kan man i Bilag 1, under 6. PRODUKTETS UDFORMNING i feltet e-

cigaret_Produktion_Overholdelse se, at teksten ikke stemmer overens med det, der står i Commission 

Implementing Decision (EU) 2015/2183. I (EU) 2015/2183 hedder et felt: �E-cigarette_Production_ 

Conformity� og beskrivelsen lyder �Declaration that the production process ensures conformity (including but 

not limited to information on series production)�. I den danske version hedder det �Erklæring om at 

produktionsprocessen sikrer overholdelse af gældende regler (herunder, men ikke begrænset til, oplysninger 

om serieproduktion)�. Man kunne for klarhedens skyld overveje om der findes en bedre oversættelse, 

eksempelvis ordet �konformitet�, idet henvisningen til �gældende regler� kan skabe uklarhed i forhold til 

originalteksten. 

Jeg står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål eller behøver 

yderligere uddybning. 

Med venlig hilsen 

Thomas Aarestrup Jepsen 

Manager Corporate Affairs 

Philip Morris ApS 

Weidekampsgade 14A, 3. 

2300 København S 

Mobil: +45 31 15 48 71 

Thomas.Jepsen@pmi.com 
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København d. 4. maj 2016

Vedr. Journal nr. 615-10-00001: Høringssvar udkast til bekendtgørelse om anmeldelse 
af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Tobaksproducenterne takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med udkast til 

bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Tobaksproducenterne repræsenterer British American Tobacco, JTI og Imperial Tobacco, som 

tilsammen udgør ca. 85 pct. af det danske cigaretmarked.

Tobaksproducenterne kan med tilfredshed konstatere, at bekendtgørelsen er direktivnær, og vi har 

derfor kun enkelte bemærkning:

§ 8 Årlig indberetning af oplysninger

Paragraffen rejser et spørgsmål. Er en fælles europæiske indberetning tilstrækkelig eller skal de 

samme markedsundersøgelser indberettes i hvert land? Det bedes præciseres.

Med venlig hilsen

Louise Feilberg
Direktør Tobaksproducenterne


