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

   

 

Forbrugerrådet Tænk vil gerne takke ministeren for sundhed og forebyggelse for allerede nu at tage 
initiativer til øget regulering af e-cigaretter. Vi er opmærksomme på, at man i forhold til EU regler på 
området kunne have ventet yderlige 7 måneder med initiativer.  

E-cigaretterne har hidtil ofte været markedsført som et sundere alternativ til tobak. Det er der næppe 
belæg for, og Forbrugerrådet Tænk hilser derfor med tilfredshed, at lovudkastet lægger op til at 
ligestille e-cigaretter med tobak og dermed underlægge e-cigaretterne samme regulering som tobak – 
herunder fremstilling, markedsføring og salg. Vi forventer, at den øgede kontrol, som dette vil medføre, 
opvejer nogle af de risici, som der er ved e-cigaretterne. Vi støtter derfor alle de omfattende tiltag i 
lovforslaget, som medfører kontrol af produkterne, begrænsninger i miljøer, hvor der må ryges e-
cigaretter og særligt også forbuddet om salg af e-cigaretter til børn og unge under 18 år.  

Vi kan således overordnet støtte lovudkastet, men har følgende opmærksompunkter: 

 
Håndhævelsen af loven vil være en udfordring 
Lovforslaget er særdeles omfattende, og vi frygter, at håndhævelsen kan blive svær. Det er her 
nødvendigt med klare og præcise vejledninger både til virksomhederne og til de kontrollerende 
myndigheder. Vi kan se en yderligere udfordring i, at ansvaret for området er delt mellem ministeren 
for sundhed og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren. Det primære ansvar for kontrollen er 
pålagt Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Vi havde gerne set en klarere 
ansvarsfordeling, men håber, at samarbejdet mellem de mange instanser vil fungere.   
 
Derudover lægges der op til, at hele finansieringen af kontrollen skal dækkes via gebyrer. Det bør 
sikres, at gebyrerne dækker hele Sikkerhedsstyrelsens kontrolarbejde i forbindelse med e-cigaretterne.  
 
 
Alle produkter til e-cigaretter bør kontrolleres  
I lovforslaget skelnes der mellem produkter, som indeholder nikotin, og produkter uden nikotin. Med 
baggrund i viden om hvordan tilvænning til rygeadfærd, og afhængighed af nikotin, skabes,  mener vi, 
at alle stoffer, der kan bruges til e-cigaretter, skal være underlagt samme former for kontrol.   
 
 
Virksomhedernes bidrag til kontrollen 
Der lægges op til, at virksomheder, som importerer og sælger e-cigaretter, skal indberette fejl og selv 
tilbagetrække produkter, som har fejl og mangler. Vi håber, at dette vil ske, men kender desværre til en 
række brancher, hvor dette ikke virker.  
 
 
Opfordrer til europæisk samarbejde 
Internetsalget på dette område er ganske omfattende, og vi opfordrer derfor til øget europæisk 
samarbejde mellem relevante styrelser, da mange virksomheder ikke nødvendigvis har adresse i 
Danmark.  
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Vi skal i øvrigt udtrykke vores undren over, at Forbrugerrådet Tænk ikke var på høringslisten for 

lovudkastet. Vi går ud fra, at det var en forglemmelse, og har derfor, som det fremgår, alligevel 

fremsendt vores bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Vagn Jelsøe   Sine Jensen  

Vicedirektør   Seniorrådgiver, sundhedspolitik 


