
Høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om 
forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om 
elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af 
national handleplan mod børn og unges rygning)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om 
tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love 
(Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) forventes at blive 
fremsat for Folketinget primo oktober 2020. Lovforslaget udmønter den politiske 
aftale om en national handleplan mod børn og unges rygning.

Lovforslaget indeholder en række hjemler til, at sundheds- og ældreministeren kan 
fastsætte nærmere regler. Disse regler fastsættes ved bekendtgørelser, som vil blive 
udstedt efter loven, såfremt denne vedtages i Folketinget.

For at sikre en høj kvalitet i regelfastsættelsen samt give aktører, der påvirkes af 
reguleringen, de bedst mulige forudsætninger for at forberede sig på de nye regler, 
sendes nogle af disse bekendtgørelser hermed i høring allerede på nuværende 
tidspunkt.

Denne høring vedrører udkast til følgende vedlagte bekendtgørelser:

 Udkast til bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. 
af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter

 Udkast til bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og frem-
visning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden 
nikotin

 Udkast til bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater

Ad udkast til bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. 
af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter samt udkast til 
bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af 
elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin
Bekendtgørelserne fastsætter nærmere regler vedr. forslaget om, at tobaksvarer, 
tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin ikke må være synlige for forbrugerne 
på salgssteder, herunder på internettet, indtil en kunde konkret efterspørger dem. 
Dog vil det være muligt at sælge piber synligt på internettet. 

Salgssteder har metodefrihed i forhold til at efterleve fremvisningsforbuddet, dog 
fastsætter bekendtgørelserne bl.a., at der ikke direkte eller indirekte må reklameres 
for eller oplyses om, at der sælges tobak, tobakssurrogater, urtebaserede 
rygeprodukter eller elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden 
nikotin på salgsstedet.
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Side 2

Bekendtgørelsen indeholder derudover regler om indholdet af de neutrale lister, som 
salgsstedet på opfordring fra køber må give med oplysninger om, hvilke produkter, 
der sælges og priserne derpå.

Fremvisningsforbuddet gælder ikke for fysiske butikker, der har specialiseret sig i 
henholdsvis salg af cigarer, piber, pibetobak samt elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin, og bekendtgørelserne fastsætter 
særlige regler derom.

Endelig indeholder bekendtgørelserne særskilte regler om salg via digitale løsninger 
og online samt slag via selvbetjeningsautomater. 

Ift. elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin skal det 
bemærkes, at udkast til bekendtgørelse også indeholder bestemmelser om forbud 
mod reklame, hvorfor denne regulering vil udgå af den gældende bekendtgørelse nr. 
499 af 30. maj 2016 om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af 
elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

Ad udkast til bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater
Bekendtgørelsen fastsætter - med udgangspunkt i de gældende regler for 
tobaksvarer - regler for emballage, mærkning og sundhedsadvarsler på 
tobakssurrogater. 

Særligt vedr. sundhedsadvarsel er der fastsat regler om affattelse, form og placering, 
herunder brug af skrifttype og størrelse.  

Det foreslås, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. april 2021.

Denne høring er sendt ud til en række relevante offentlige og private høringsparter 
for at sikre en så bred dialog som muligt om lovforslagets hovedpunkter. 

Da reguleringen bl.a. retter sig mod tobaksproducenter, og der kan være elementer i 
tilknytning hertil, som disse producenter har særlig viden om, er høringen også sendt 
til aktører fra tobaksindustrien. Sundheds- og Ældreministeriet er i den forbindelse 
opmærksom på Danmarks forpligtelser efter WHO’s rammekonvention om 
tobakskontrol til i forbindelse med fastlæggelse og gennemførelse af den offentlige 
politik på folkesundhedsområdet at gøre en indsats for at beskytte denne politik mod 
tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i overensstemmelse med 
national lovgivning. Ministeriet vil håndtere eventuelle høringssvar fra 
tobaksindustrien i overensstemmelse hermed. 

Der sikres transparens i forhold til alle høringssvar, da disse offentliggøres på 
høringsportalen efter høringen. 

Sundheds- og Ældreministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger 
til bekendtgørelserne senest den 17. august 2020.

Bemærkningerne bedes sendt til Sundheds- og Ældreministeriet på sum@sum.dk 
med kopi til msb@sum.dk

Med venlig hilsen 

Mie Saabye
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