
 
 

17. september 2021 

 

Sagsnr. 03-0902-417/ 

Reference HAVI 

T 7222 7400 

E  fob@sst.dk   

Til høringsparterne  

 

Høring over Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om under-

søgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav 

til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv. 

Hermed sendes udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til 

mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv. (BEK nr 1064 af 

04/07/2016) i høring. 

 

Det foreslås at ændre § 7, stk. 3, således enkeltpakninger med cigaretter frem-

over skal indeholde 20 stk. Det foreslåede betyder, at enkeltpakninger med ci-

garetter hverken må indeholde flere eller færre end 20 stk.  

Ændringen følger af regeringens handleplan for skærpede krav og styrket kon-

trol med handel af tobak ”Skærpede krav og styrket kontrol med handel af to-

bak”. Det bemærkes for en god ordens skyld, at Skatteministeriet d.d. sender et 

lovforslag om bl.a. regulering af antallet af cigaretter i en pakke i høring.  

 

Høringsfrist  

Sundhedsstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar 

senest den 15. oktober 2021, kl. 12.00.  

 

Høringssvaret bedes sendt til Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Ulighed, e-

mail: fob@sst.dk med angivelse i emnefeltet af: Navn på høringspart, Sagsnr. 

03-0902-417, høringssvar vedr. antal cigaretter i en pakke (BEK1064).  

 

De modtagne høringssvar, som ikke stammer fra ministerier eller styrelser, vil 

blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar giver hø-

ringsparten samtidig samtykke til offentliggørelse af hele høringssvaret, herun-

der afsenders navn og kontaktinformation.  

 

Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 

høringsliste. Der er vedlagt udkast til bekendtgørelse. Sundhedsstyrelsen gør 

venligst opmærksom på, at styrelsen alene ønsker høringssvar vedrørende æn-

dringen af § 7 stk. 3. 

 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af bekendtgørelsen bedes rettet til: 

Hanne Vibjerg, havi@sst.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål til handleplanen bedes sendt til Skatteministeriet, 

skm@skm.dk.  

 

Ikrafttrædelsesdato  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.  

 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Vibjerg  

Specialkonsulent – Forebyggelse og Ulighed 
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