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17. marts 2015 

Høring af forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektro-
niske cigaretter m.v. samt forslag til lov om ændring af lov om forbud mod 
tobaksreklame m.v., forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af 
tobak og alkohol til personer under 18 år samt forslag til lov om ændring af 
lov om røgfri miljøer i høring. 

 

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående høring om fremstilling, præsentation og salg af elek-

troniske cigaretter mv. Lovforslaget har til formål at gennemføre artikel 20 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af med-

lemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak 

og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF i dansk ret. 

 

Generelle bemærkninger 

I Danmark er det i dag ulovligt at sælge nikotinholdige e-cigaretter eller genopfyldningsbeholdere 

med mindre, de er klassificeret som lægemidler. Dette har givet grobund for salg på det illegale 

marked, idet e-cigaretter er lovlige i nogle EU-lande og dermed lette at skaffe.  

 

Lovforslaget, der skal implementere direktivet om tobaksvarer og relaterede produkter, drejer sig 

primært om at lovliggøre salget af e-cigaretter med nikotin i Danmark under en række forudsæt-

ninger. Lovforslaget skal sikre, at nikotinholdige elektroniske cigaretter og genopfyldningsbehol-

dere, der sælges til forbrugere i EU, overholder de samme grundlæggende krav til sikkerhed og 

kvalitet. Videre sigter direktivet mod at sikre, at brugen af nikotinholdige elektroniske cigaretter 

og genopfyldningsbeholdere sker på et oplyst grundlag. Desuden vil lovforslaget sidestille elek-

troniske cigaretprodukter med andre tobaksvarer på en række områder. 

 

Hvis den gældende klassificering af nikotinholdige elektroniske cigaretter og genopfyldningsbe-

holdere som lægemidler fastholdes i Danmark, risikeres et fortsat stigende salg på det illegale 

marked i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen er kvaliteten af disse nikotinholdige elektroniske ci-

garetter og genopfyldningsbeholdere svingende. Der mangler viden om, hvilke tilsætningsstoffer 

produkterne indeholder, og de sundhedsmæssige konsekvenser ved brug er fortsat usikre.  
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I forhold til markedssituationen i dag er det Dansk Erhvervs vurdering, at en regulering efter di-

rektivet om tobaksvarer og relaterede produkter, alt andet lige, vil betyde større gennemsigtighed 

og produktsikkerhed på det danske marked. Det er dog afgørende for Dansk Erhverv, at dette går 

hånd-i-hånd med en høj grad af kontrol og håndhævelse. 

 

Som en konsekvens af en lovliggørelse af visse e-cigaretter hilser Dansk Erhverv en sidestilling af 

de lovliggjorte e-cigaretter med øvrige tobaksprodukter velkommen således, at elektroniske ciga-

retprodukter fremover ikke vil have bedre konkurrencevilkår end andre tobaksvarer. Det betyder 

bl.a., at der fremover vil være en salgsaldersgrænse på 18 år på elektroniske cigaretprodukter, bå-

de med og uden nikotin, ligesom der i dag er det på andre tobaksvarer. Desuden sker der en lige-

stilling for så vidt angår markedsføring, idet markedsføring af elektroniske nikotinvarer bliver 

forbudt, ligesom det i dag er for andre tobaksvarer i Lov om forbud mod tobaksreklame. 

 

Med venlig hilsen 

 
Marie Louise Thorstensen 

Politisk Konsulent 

 

 


