
 

 

Nærbutikkernes Landforening NBL er glade for at regeringen nu vælger at opgive at 

behandle alle e-cigaretter med nikotin mv. som lægemidler.  Det er et initiativ, som vi 
har efterlyst gennem flere år og derfor hilser med tilfredshed. Alt for længe har vi 

nemlig været vidne til, at e-cigaretten med nikotin fik en stadig voksende 
markedsandel uden, at vi lovligt har kunnet forhandle det. Det skyldes som bekendt 

at e-cigaretter med nikotin i dag anses for et lægemiddel, og der ikke er givet nogen 
markedsføringstilladelser. Samtidig er det vores indtryk, at brugerne af e-cigaretter 
med nikotin overvejende er nuværende eller tidligere brugere af cigaretter – et 

produkt, hvis salg betyder meget for den enkelte butiks indtjening. Faldet i 
efterspørgselen på cigaretter og dermed faldet i indtjeningen, har vi med de 

nuværende regler ikke kunnet kompensere gennem et lovligt salg af e-cigaretter med 
nikotin. 

 

Vi er derfor tilfredse med, at der med loven skabes reel mulighed for, at også NBL’s 
medlemmer kan få nikotinholdige e-cigaretter mv. på hylderne. Vi forstår, at 

regeringen i sit lovudkast langt hen ad vejen følger EU’s tobaksvaredirektiv.  Hermed 
sikres også, at vi fra maj 2016 forventeligt for samme rammevilkår som vores tyske 
kollager. Der betragter man som bekendt i dag ikke e-cigaretter med nikotin som et 

lægemiddel, men derimod som et produkt der frit kan sælges. 

 

Når det er sagt er der dog forhold i lovudkastet, som vi er kritiske overfor: 

Hvorfor skal vi som detailhandel have administrativt bøvl med at skulle registres for at 
måtte sælge, og hvorfor vi skal pålægges at skulle betale for registreringen samt et 
årligt gebyr for opretholdelse af samme? Det behov, som myndighederne har for at 

føre kontrol med produkterne – bør som ved andre tilsvarende produkter, kunne 
klares med den foreslåede registrering mv. af producent, importør og distributør. I 

hvert fald forstår vi, at EU direktivets art 20 bygger på en mere begrænset kontrol 
end den regeringen foreslår, idet direktivet ikke inddrager en registrering af 
detailleddet – med mindre der ikke er tale om fjernsalg. Under alle omstændigheder 

er et gebyr på 670 kr. for meget. Det er en urimelig ekstra skat, som især rammer de 
små nærbutikker hårdt. 

 



Vi skal derfor opfordre til, at detailforretninger, som ikke driver fjernsalg, udgår af 
registreringspligten og dermed undgår en unødig administrativ byrde og ekstra skat 

for at drive lovlig forretning. Endelig går vi ud fra, at Ministeren vil inddrage 
interessenterne – herunder NBL i forbindelse med udmøntning af bemyndigelsen i art 
29 til nærmere regulering af fjernsalg. 
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