
 

 

 
Sundheds- og Ældreministeriet 
 
 
Høringssvar fra Dansk Selskab for Folkesundhed vedr. følgende udkast: 
 
 Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske 
cigaretter -  
 Implementering af markedsovervågningsforordningen 
 
Dansk Selskab for Folkesundhed takker mange gange for at få mulighed for at 
kommentere på  
dette lovforslag.   
Dette høringssvar er udarbejdet under vejledning af tidligere bestyrelsesmedlem og 
nuværende medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed, professor i 
tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger. 
 
Dansk Selskab for Folkesundhed vil starte med at takke Sundhedsministeren og alle 
de partier, der har været med til at vedtage en national handleplan mod børn og 
unges rygning. Det er en modig, visionær og historisk indsats, der vil få stor 
betydning for de danske unges fremtidige helbred og for folkesundheden. 
 
Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF) har følgende kommentarer: 
 

1. Det glæder os meget, at der fremover vil være mulighed for at udføre kontrol, 
ved brug af skjult identitet (§22) 

2. I tobakshandleplanen omtales udover tobaksvarer og urtebaserede 
rygeprodukter også ”tobakssurrogater”. I denne handleplan omtales kun 
tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter. Det bekymrer DSFF at hverken 
tobakssurrogater, tyggetobak eller nikotinposer er specifikt nævnt. Vil der slet 
ikke ske markedsovervågning af disse produkter? Vi opfordrer på det kraftigste 
til, at der også vil ske markedsovervågning af tobakssurrogater. 

3. I §33b. står følgende: Der kan ske blokering af en onlinegrænseflade, hvis et 
forbud eller påbud efter § 38 a ikke er efterkommet eller onlinegrænsefladen 
gentagne gange har solgt eller formidlet salg af produkter, der udgør en alvorlig 
risiko. Hvad betyder ”alvorlig risiko”? Tobak dræber hver anden bruger, der 
bruger produktet efter anvisning. DSFF ville ønske at alle tobaksprodukter 
hermed var berørt af denne paragraf, men formoder, at det ikke er tilfældet. 
Der er behov for at uddybe dette nærmere.  

4. Det er af største vigtighed at Sikkerhedsstyrelsen får tilstrækkelige ressourcer 
allokeret til at kunne håndhæve denne lov. Evidensen viser, at når en lov ikke 
håndhæves, så bliver den ikke overholdt. 
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