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Kære Thomas Richter 

Først og fremmest vil jeg gerne takke for muligheden for at kommentere Udkast til forslag til lov om 
fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 

Der er ikke nogen tvivl om, at den markedsudvikling, vi har set de seneste år, viser, at forbrugerne ønsker 
et alternativ til de konventionelle tobaksprodukter. 

Overordnet mener vi, at det er et fornuftigt udkast, som, på passende vis, regulerer et område, der i 
øjeblikket fungerer ulovligt og ureguleret. Vi har en række kommentarer og anbefalinger til udkastet, 
men disse skal ikke skygge for, at vi tager positivt imod forslaget. 

Philip Morris støtter lovgivningens formål om at sikre et lovligt og reguleret marked for e-cigaretter, der 
er baseret på en høj grad af produktsikkerhed og klare regler for salg af e-cigaretter. Vi har en klar 
holdning om, at e-cigaretter såvel som almindelige tobaksprodukter kun skal være tilgængelige for 
voksne. Vi er derfor helt enige i regeringens målsætning på området.  

Vi bemærker at udkastet med §21 etablerer en registreringsforpligtigelse for e-cigaretsalgssteder. Et 
lignende system blev introduceret i forbindelse med reguleringen af online spillemarkedet for nogle år 
siden; et tiltag, der skabte stærkere incitamenter for virksomheder og udsalgssteder til at lade sig 
registrere. Inspireret af spilleloven vil vi derfor foreslå, at registrerede udsalgssteder kan benytte en 
mærkningsordning med eksempelvis teksten ”registreret e-cigaretforhandler” eller ”salgsstedet er 
registeret hos Sikkerhedsstyrelsen”. En sådan ordning vil give forbrugerne klar besked om, hvilke 
forhandlere der er registrerede og hvilke der ikke er. Hvis en sådan ordning skulle blive indført kunne 
man med fordel også overveje, om ikke modellen også kunne benyttes på selve produkterne. 
 
Vi bemærker endvidere, at udkastet ikke fastsætter en maksimal svartid ved forhandlerregistrering. Det 
er vores anbefaling, at man af hensyn til forhandlerne fastsætter en sådan svartid for modtagelsen af 
bekræftelse på at have registreret sig. Til sidst vil vi også opfordre regeringen til at introducere en liste 
over registerede udsalgssteder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. 
 
I overensstemmelse med Tobaksvaredirektivet (2014/40/EU) etablerer udkastet en 
registreringsforpligtigelse for at kunne introducere e-cigaretter på det danske marked. Selvom denne 
forpligtigelse giver myndighederne mulighed for at modtage informationer og data om produktkvalitet og 



 

 

–sikkerhed, så introducerer den ikke som sådan en mekanisme, der gør det muligt for myndighederne at 
håndhæve reglerne, hvis den indsendte information er ufuldstændig eller hvis produktet ikke overholder 
de opstillede krav. Implementeringen af en sådan mekanisme vil opfordre til overholdelse af loven og vil 
ydermere øge chancen for at producenter og importører af elektroniske cigaretter indsender fuldstændig 
information. 
 
Lovforslagets §12 omhandler begrænsninger for volumen af den nikotinholdige væske samt 
nikotinkoncentrationen i væsken. Lovforslaget addresserer dog ikke e-cigaretter, der benytter nikotin, 
der ikke er fortyndet til en væske. Som resultat af dette vil sådanne typer produkter ikke kunne overholde 
de lovgivningsmæssige krav, også selvom den effektive mængde af nikotin er lav. Lovforslaget er blandt 
andet begrundet med et ønske om at fremtidssikre lovgivningen for e-cigaretter og det er derfor relevant 
at inkludere en reference til det maksimale nikotinindhold, der ikke er udtrykt som en koncentration - mg 
per ml - men som mg per enhed.  Dette vil sikre, at også sådanne e-cigaretter er begrænset i sit indhold 
af nikotin. Vi foreslår derfor, at der tilføjes et stk. 5 til §12, der fastlægger begrænsninger for 
genopfyldningsbeholdere til 200 mg nikotin – svarende til 10 ml væske af 20 mg/ml – samt at engangs-e-
cigaretter og patroner til engangsbrug maksimalt må have et indhold af nikotin på 40 mg – svarende til 2 
ml af 20mg/ml.  
 
Såfremt ovenstående måtte give anledning til yderligere spørgsmål eller behov for uddybning, står jeg 
naturligvis til rådighed. 
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