
Høring over 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.

Der har tidligere været sendt tre bekendtgørelser om udstillingsforbud og mærkning 
og emballage på tobakssurrogater i høring med frist til den 17. august 2020 og 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 yderligere nedenstående to bekendtgørelser hermed i høring:

 Udkast til bekendtgørelse om standardisering af tobakspakker og urtebase-
rede rygeprodukter

 Udkast til bekendtgørelse om standardisering af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin

Bekendtgørelserne fastsætter nærmere regler vedrører forslaget om, at den, der 
markedsfører tobakspakker, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske 
cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin her i landet, skal sikre, at 
hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage har en standardiseret udformning. 

Med bekendtgørelserne fastsættes således bl.a. krav til pakkernes farver, overflader, 
indpakningsmaterialer, mærkning m.v.

Det foreslås, at reglerne for tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter træder i 
kraft den 1. april 2021, mens reglerne for elektroniske cigaretter og genopfyldnings-
beholdere med og uden nikotin foreslås at træde i kraft den 1. oktober 2021.

Hermed forventes ikke at blive sendt yderligere bekendtgørelser i høring, der skal 
udmønte lovforslaget og den politiske aftale.

Efter høringen vil bekendtgørelserne blive tilrettet i relevant omfang, og de vil –
sammen med de tidligere udsendte bekendtgørelser – blive offentliggjort, så  
relevante parter har mulighed for at indrette sig herpå, inden de forventes udstedt 
ifm,. at lovforslaget vedtages. 

Til høringsparter på vedlagte liste 
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Side 2

Herudover sendes følgende bekendtgørelse i høring:

 Udkast til bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med forbud mod 
salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden ni-
kotin til personer under 18 år. 

Med bekendtgørelsen udmøntes bestemmelsen i § 15 a i lov om elektroniske cigaret-
ter m.v., hvorefter sundhedsministeren kan bemyndige Sikkerhedsstyrelsen til at føre 
kontrol med, at forbuddet mod salg af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbe-
holdere med og uden nikotin til personer under 18 år overholdes.

Bekendtgørelsen er en følge af, at Sikkerhedsstyrelsen er tilført ressourcer til yderli-
gere kontrol af salgsforbuddet til mindreårige. Det foreslås, at bekendtgørelsen træ-
der i kraft den 1. januar 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 mandag den 12.oktober 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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