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Vedr.: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod 
tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaret-
ter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod 
børn og unges rygning) 
 
Tandlægeforeningen takker for muligheden for at kommentere forslaget om 
udmøntning af en national handleplan mod børn og unges rygning. Igennem 

de seneste år har der været en stigning i antallet af børn og unge, der ryger, 
hvilket er foruroligende og kræver en særlig indsats. 
 
Alvorlige orale sygdomme som parodontitis og oral cancer er associeret med 
anvendelse af tobak. Tandlægeforeningen har derfor et stærkt fokus på at re-
ducere anvendelse af tobak og andre nikotinholdige produkter, f.eks. snus og 
elektroniske cigaretter. 
 
Tandlægeforeningen finder helt overordnet lovforslaget positivt, ambitiøst og et 
stort skridt i retning mod en røgfri fremtid. Røgfri skoletid på grundskoler, ef-
terskoler, ungdomsuddannelser etc., der har optag af børn og unge under 18 
år og det skærpede reklameforbud er begge initiativer, der kan medvirke til at 
reducere børn og unges brug af tobaksvarer, tobakssurrogater og elektroniske 
cigaretter. I samme retning trækker indførelse af en effektiv håndhævelse af 
aldersgrænsen.  
 
Tandlægeforeningen har derudover følgende kommentarer: 
 
Det er positivt, at tobaksvarer, tobakssurrogater og elektroniske cigaretter ikke 
må være synlige på salgssteder, herunder på internettet. Tandlægeforeningen 
bemærker dog, at såkaldte specialiserede butikker, som sælger tobak, piber, 
rulletobak og elektroniske cigaretter, er undtaget fra dette krav. Det er vores 
opfattelse, at der bør være en klar og meget snæver definition af specialbutik-
kerne, så de udelukkende sælger tidligere nævnte produkter og dermed tyde-
ligt adskiller sig fra kiosker og dagligvarebutikker, hvor børn og unge handler.  
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Det foreslås at indføre standardiserede pakker for bl.a. cigaretter, e-cigaretter 
og tyggetobak for at undgå pakkernes reklameeffekt. Tandlægeforeningen bak-
ker op om dette. Der bør imidlertid fastlægges yderst veldefinerede krav for at 
undgå, at lovgivningen omgås.  
 
I lovforslaget forbydes tilsætning af søde smagsstoffer som fx chokolade og 
vingummi til elektroniske cigaretter og tyggetobak, hvilket Tandlægeforeningen 
støtter. Desværre forbydes smagsstoffet mentol hverken i elektroniske cigaret-
ter eller i tyggetobak, hvilket vi mener burde være tilfældet. 
 
Tandlægeforeningen glæder sig i øvrigt over, at finanslovsaftalen betyder, at 
prisen på en pakke cigaretter skal stige til 60 kr. i 2022. Tandlægeforeningen 
havde dog gerne set, at der var tale om en væsentlig større stigning til mini-
mum 100 kr. 
 

 


