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Høringssvar – Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrol-

system og reklame mv. af elektroniske cigaretter og genopfyldnings-

beholdere mv.  

Forbrugerombudsmanden har ved Ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelses e-mail af 7. april 2016 modtaget udkast til bekendtgørelse om kva-

litet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame mv. af elektroniske ciga-

retter og genopfyldningsbeholdere mv. 

Forbrugerombudsmanden har følgende bemærkninger til lovforslaget:  

1 Brugsanvisning – §§ 10-11 

I bekendtgørelsens §§ 10 og 11 nævnes den brugsanvisning, som skal 

følge med produkterne. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at 

det af sikkerhedsmæssige årsager bør overvejes, hvorvidt brugsanvisnin-

gen skal være udformet på dansk, og hvorvidt dette eksplicit bør fremgå 

af bekendtgørelsen.  

2 Meddelelser til fagfolk – § 16, stk. 3, nr. 1 

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at ordlyden af bekendtgørel-

sens § 16, stk. 3, nr. 1, ikke er overensstemmende med ordlyden om ’re-

klame over for offentligheden’ i § 16, stk. 1, og stk. 3, i udkast til lov om 

elektroniske cigaretter mv.
1
 (”loven”). Dette vil kunne give anledning til 

fortolkningstvivl.  

Forbrugerombudsmanden foreslår derfor, at bestemmelsen udgår; alterna-

tivt formuleres i overensstemmelse med lovens ordlyd.  

3 Prisskiltes reklameeffekt – § 16, stk. 3, nr. 2 

Det er Forbrugerombudsmanden opfattelse, at den foreslåede formulering 

i bekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 2, kan give anledning til fortolknings-

tvivl om, hvorvidt prisskilte for e-cigaretter mv. kan have reklameeffekt.  
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Det er Forbrugerombudsmanden forståelse, at bestemmelsen er en afskrift 

af tobaksreklamelovens
2
 § 3, stk. 2, nr. 2.  

Baggrunden for tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, nr. 2, var, at prisskilte i 

sig selv medfører en vis reklameeffekt.  

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den tilladte reklameeffekt 

ved en prisoplysning kan sidestilles med den tilladte reklameeffekt ved 

udstilling af tobaksvarer.  

Forbrugerombudsmanden foreslår derfor, at det udtrykkeligt fastslås i 

bekendtgørelsen, at prisskilte for e-cigaretter mv. – i overensstemmelse 

med hvad der gælder for udstilling af tobaksvarer – ikke må have en så-

dan udformning, at de får selvstændig reklameeffekt. Dette kan fx ske 

ved, at tilføje ordet ”prisskilte” i bekendtgørelsens § 16, stk. 5, så be-

stemmelsen får følgende ordlyd: ”Hylderne, skabene, boksene og pris-

skiltene ikke må få en størrelse eller udformning, som giver reklameef-

fekt”.  

4 Prisskiltes placering – § 16, stk. 4, jf. § 16, stk. 3, nr. 2 

Den foreslåede formulering i bekendtgørelsens § 16, stk. 4, sammenholdt 

med bekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 2, kan give anledning til fortolk-

ningstvivl om, hvorvidt prisskilte for cigaretter kan placeres andre steder 

end bag kassen, diske mv.  

Det er Forbrugerombudsmanden forståelse, at bestemmelserne i bekendt-

gørelsen er en afskrift af tobaksreklamelovens § 3, stk. 4, og § 3, stk. 2, 

nr. 2.  

Det er samtidig Forbrugerombudsmandens opfattelse, at tobaksreklame-

lovens § 3, stk. 3, og stk. 4, sammenholdt med stk. 2, nr. 2, skal fortolkes 

således, at prisskilte kun kan placeres i sammenhæng med de neutralt 

anbragte tobaksvarer i forbindelse med kasser, diske, barer og lignende 

steder på tobaksudsalgsstedet. Dette støttes af de generelle bemærkninger 

til lovforslaget
3
, hvor det fremgår, at ”Udstilling af tobaksvarer på to-

baksudsalgssteder, prisskilte for disse tobaksvarer, neutrale skilte i til-

knytning til tobaksudsalg, reklame rettet mod køberen i specialbutikker 

for piber, pibetobak og cigarer samt meddelelser til fagfolk inden for 

branchen forsat vil være tilladt”. 

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den foreslåede formule-

ring ikke udelukker, at prisskilte for elektroniske cigaretter mv. kan pla-

ceres frit uden sammenhæng med produkterne. Forbrugerombudsmanden 
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foreslår derfor, at bekendtgørelsen præciserer, hvor prisskilte kan place-

res, fx ved i bekendtgørelsens § 16, stk. 4, at indsætte ordene ”og pris-

skilte for disse”, så bestemmelsen får følgende ordlyd: ”Forbuddet gæl-

der endvidere ikke neutral anbringelse af elektroniske cigaretter, genop-

fyldningsbeholdere og prisskilte for disse i forbindelse med betalingskas-

ser, barer og lignende.”.  

5 Specialbutikker – § 16, stk. 3, nr. 2, og stk. 4 

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er bekendtgørelsens § 16, stk. 

3, nr. 4 ikke i overensstemmelse med de hensyn, der ligger til grund for 

loven og herved bekendtgørelsen.  

Det er Forbrugerombudsmanden forståelse, at bestemmelsen i bekendtgø-

relsens § 16, stk. 3, nr. 4, er en afskrift af tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, 

nr. 4. 

Det fremgår af de specielle bemærkninger
4
 til tobaksreklameloven § 3, 

stk. 2, nr. 4, at ”lovens forbud mod reklame ikke finder anvendelse på 

salgssteder, hvor man er specialiseret i salg af piber, pibetobak og ciga-

rer, dvs. varegrupper, der ikke specielt appellerer til unge mennesker. 

Specialbutikker f.eks. med et varetilbud af cigaretter, der fortrinsvis tager 

sigte på en aldersmæssig yngre kundekreds, vil således ikke være omfattet 

af undtagelsesbestemmelsen”.  

Begrundelsen for at undtage salgssteder specialiseret i salg af piber, pibe-

tobak og cigarer fra forbuddet mod reklame er således, at disse produkter 

ikke specielt appellerer til unge mennesker.  

Det samme hensyn gør sig ikke gældende for så vidt angår elektroniske 

cigaretter, da disse netop appellerer til en aldersmæssigt yngre kunde-

kreds. 

Det fremgår da også af de generelle bemærkninger til det tidligere frem-

sendte lovforslag af 24. februar 2015
5
, at den seneste skolebørnsundersø-

gelse fra 2014 viste, at børn helt ned til 11 år bruger elektroniske cigaret-

ter, og at der i aldersgruppen fra 11 til 15 år er op mod 7 %, der bruger 

elektroniske cigaretter. Af de 15-årige er tallet omkring 15%. 

En undtagelse som den foreslåede vil kunne gøre det lovligt at reklamere 

for elektroniske nikotinvarer i specialiserede butikker, der sælger elektro-

niske nikotinvarer. Da elektroniske nikotinvarer netop ofte må forventes 
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5
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(https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/45435). 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/45435


  4 
 

at blive solgt i denne slags specialiserede butikker, vil reklame på disse 

steder kunne fremme salget af elektroniske nikotinvarer blandt unge. 

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en sådan undtagelse fra 

reklameforbuddet vil stride mod lovens formål om at forebygge brugere 

af e-cigaretter mv., hvilket bl.a. også kommer til udtryk i lovens forarbej-

der
6
, hvor det fremgår, at det netop er hensigten, ”at begrænse børn og 

unges adgang til at købe sådanne produkter for at forebygge, at de bliver 

brugere af elektroniske cigaretter og på længere sigt udvikler en af-

hængighed over for tobaksprodukter.” 

Det er derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at denne undtagelse 

bør udgå af bekendtgørelsen.  

 

Med venlig hilsen 

På Forbrugerombudsmandens vegne 

 

 

Ulrika Calmar Folkmann-Schjerbeck 

Procedør, specialkonsulent 
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