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Høringssvar fra Dansk Selskab for Folkesundhed vedr.: 
 
”Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om forbud 
mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om røgfri miljøer” 
 
 
DSFF hilser det meget velkommen at opvarmede tobaksvarer fremover ikke kan undtages fra 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 1 og 7. DSFF støtter fuldt ud op om at det skal være forbudt at 
markedsføre opvarmede tobaksvarer med en kendetegnende aroma, og at det skal være forbudt at 
markedsføre opvarmede tobaksvarer, der indeholder aromastoffer i deres bestanddele såsom filtre, 
papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre opvarmede 
tobaksvarers duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet. DSFF støtter også at opvarmede 
tobaksvarer, der består af filtre, papir eller kapsler med indhold af tobak eller nikotin, ikke må 
markedsføres her i landet og at opvarmede tobaksvarer skal have samme kombinerede 
sundhedsadvarsler som cigaretter. 
 
DSFF finder det meget vigtigt, at smagsstoffer ikke kun forbydes som ”kendetegnende aromaer”, 
men som ingredienser, så der ikke er tvivl om, hvor meget smag, der må/ikke må tilsættes et 
produkt. DSFF vil dog gerne opponere imod at opvarmet tobak fremover kun vil være omfattet af 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 1 og 7, i tobaksvaredirektivet for så vidt opvarmet tobak er 
røgtobak.  
 
DSFF vil gerne opponere imod at opvarmet tobak både kan defineres som røgtobak og røgfri tobak 
jf. følgende definition af opvarmet tobak: 
  
I § 2 indsættes som nr. 31: »31) Opvarmet tobaksvare: En ny kategori af tobaksvarer, der opvarmes 
for at frembringe en emission indeholdende nikotin og andre kemikalier, 
som derefter inhaleres af brugeren/brugerne, og som afhængigt af deres karakteristika 
er røgfrie tobaksvarer eller røgtobak. «  
 
Udtrykket ”som afhængigt af deres karakteristika er røgfrie tobaksvarer eller røgtobak” er yderst 
uheldig, da det ikke specificeres hvad der menes med karakteristika. Denne unøjagtige formulering 
vil uden tvivl blive udnyttet af tobaksproducenterne, der har en stærk interesse i at markedsføre 
opvarmet tobak som et ”uskadeligt alternativ” til almindelige cigaretter. De amerikanske 
sundhedsmyndigheder, FDA, har konkluderet “data failed to show consistently lower risks of harm 
in humans using IQOS (et opvarmet tobaksprodukt) compared with conventional cigarettes.”  
WHO anbefaler at opvarmet tobak lovgives som andre tobaksvarer. Opvarmet tobak er små 
cigaretter lavet af tobaksblade, og udover at være stærkt afhængighedsskabende, dannes der 
mange stærkt sundhedsskadelige stoffer ved opvarmning. Det bør ikke være til forhandling om 
tobak er tobak, uanset om det opvarmes, puttes under læben, brændes eller indtages på anden vis.  
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Udfra nedenstående definition lyder dette relevant 



 

 

DSFF anbefaler derfor at al opvarmet tobak fremover defineres som røgtobak og at al opvarmet 
tobak således fremover vil være omfattet af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1 og 7 i 
tobaksvaredirektivet.   
 
DSFF hilser det meget velkommen at pligten til at drive et alderskontrolsystem fremover 
vil påhvile alle detailforhandlere af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter, 
der markedsfører via fjernsalg, og ikke kun dem, der markedsfører via fjernslag over landegrænser. 
Ved markedsføring af produkterne online foreslås det, at der skal etableres og drives et generelt 
alderskontrolsystem. Dette skal bl.a. gøres via en app-funktion, for at sikre et system, der effektivt 
verificerer køberens alder. 
 
Når man læser lovteksten, fremstår den dog ikke så stærk som ønsket. 
Stk. 3. Den, der erhvervsmæssigt markedsfører elektroniske cigaretter eller genopfyldnings-
beholdere med eller uden nikotin online, skal kræve, at kunden inden salget gennemføres utvetydigt 
tilkendegiver, om kunden er fyldt 18 år.«  
Ansvaret lægges altså hos kunden, ikke den erhvervsdrivende. Når en 15-årig ønsker at købe tobak 
eller e-cigaretter online skal vedkommende så bare sætte et hak ved ”ja, jeg er over 18 år”? Dette 
har i DSFFs øjne intet med alderskontrol at gøre. Det svarer til at man i fysiske butikker bare skal 
nikke ja til at man er over 18 år, uden legitimation. Unge, kan med få klik få tilsendt store mængder 
tobak/tobakssurrogater via onlinekøb. DSFF opponerer stærkt imod dette. Som udgangspunkt 
mener DSFF, ligesom WHO, at online salg af tobak og tobakssurrogater ikke skal være tilladt. 
Såfremt denne anbefaling fra WHO ikke følges, vil vi opfordre til at man strammer lovteksten, så 
onlinesalg af tobaksprodukter og tobakssurrogater kun kan finde sted ved brug af fx MitID, så der 
sikres en reel alderskontrol. DSFF anbefaler at man suspenderer muligheden for at forhandle 
tobaksvarer indtil en tilfredsstillende og sikker løsning vedr. alderskontrol er etableret.  
 
DSFF vil til sidst gerne gøre opmærksom på at vi er meget uenige i tobaksvaredirektivets artikel 7, 
stk. 12, hvor det fremgår, at andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er undtaget fra 
forbuddene i stk. 1 og 7. Disse undtagelser er allerede blevet udnyttet at tobaksproducenterne. I 
USA sælges små cigarer der til forveksling ligner almindelige cigaretter, men har brunt rullepapir. De 
sælges med søde smagsstoffer, de sælges i farvestrålende pakninger, der reklameres kraftigt for 
dem, og de ligger ved kassen i børns øjenhøjde – fordi de kan omgå tobaksvarelovgivningen. Flere 
unge i USA bruger små cigarer end almindelige cigaretter.  
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Egentligt synes jeg det med alkohol skal slettes, da det er en høring om tobak, 


