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Vedr.: Høring: Høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om æn-
dring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer 
m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Ud-
møntning af national handleplan mod børn og unges rygning) 
 
Tandlægeforeningen takker for muligheden for at kommentere de tre udkast til 
bekendtgørelser. 
 
Tandlægeforeningen vil rose Sundheds- og Ældreministeren og partierne, der 
står bag den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Tandlægefor-
eningen bakker således helt overordnet op om initiativerne i handlingsplanen, 
herunder de tre bekendtgørelser. 
 
Alvorlige orale sygdomme som parodontitis og oral cancer er associeret med 
anvendelse af tobak. Tandlægeforeningen har derfor et stærkt fokus på, at an-
vendelse af tobak og andre nikotinholdige produkter, f.eks. elektroniske ciga-
retter, reduceres. De seneste års stigning i antallet af børn og unge, der ryger, 
er foruroligende. 
 
Det kan imidlertid undre, at der ikke iværksættes tiltag for at regulere unge in-
fluencere og bloggeres mulighed for at omtale - og dermed markedsføre - to-
baksprodukter, elektroniske cigaretter mv. til andre unge via de sociale medier.  
 
Tandlægeforeningen har i et tidligere høringssvar anbefalet, at en pakke ciga-
retter skal koste minimum 100 kr. Vi ønsker ved denne lejlighed at gøre op-
mærksom på, at dette synspunkt stadig er gældende. 
 
Nedenfor fremgår Tandlægeforeningens kommentarer til de enkelte bekendtgø-
relser. 
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Udkast til bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og frem-
visning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede ryge-
produkter. 
 
Vedr. kapitel 2: ”Forbud mod synlig anbringelse og fremvisning”. 
Stk. 4.3.: Det bør tilføjes, at der heller ikke må fremhæves med f.eks. place-
ring eller skriftstørrelse. 
 
Vedr. kapitel 5: ”Fysiske salgssteder, der er specialiseret i salg af piber, pibeto-
bak og cigarer”. 
Stk. 2: Et fysisk salgssted anses for at være specialiseret i salg af piber, pibe-
tobak og cigarer, når stedet udelukkende eller hovedsageligt sælger piber, pi-
betobak eller cigarer. Ordet ”hovedsageligt” bør slettes, da det er upræcist og 
skaber mulighed for fortolkning. 
Stk. 5: Det bør præciseres, at det ikke er tilladt at reklamere med bannere mv. 
på fortovet. Produkterne bør kun være synlige inde i butikken. 
 
Vedr. kapitel 6: ”Selvbetjeningsautomater”. 
Det bør sikres, at selvbetjeningsautomater ikke anvendes af mindreårige, f.eks. 
ved at de placeres, så personale kan holde tilsyn med, at mindreårige ikke fo-
retager køb.  
 
Vedr. kapitel 7: ”Straf”. 
Bødestraffen bør ved gentagen overtrædelse stige kraftigt, f.eks. fordobles. 
 
Udkast til bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse 
og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbehol-
dere med og uden nikotin 
 
Vedr. kapitel 3: ”Forbud mod synlig anbringelse og fremvisning”. 
Stk. 4.3: Det bør tilføjes, at der heller ikke må fremhæves med placering eller 
skriftstørrelse. 
 
Vedr. kapitel 5: ”Salg via digitale løsninger og online”. 
Reklame for startsæt, som kan appellere til unge, bør forhindres. 
Reklame for rygestoppakker bør ligeledes forhindres, da elektroniske cigaretter 
ikke er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af tobaksafhængighed.  
 
Vedr. kapitel 6: ”Fysiske salgssteder, der er specialiseret i salg af elektroniske 
cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin”.  
Stk. 5: Det bør ikke være muligt at reklamere f.eks. med bannere mv. på for-
tovet. Produkterne bør kun være synlige inde i butikken. 
Det bør tilføjes, at det ikke må fremstå som om, at elektroniske cigaretter er et 
rygestopmiddel, da elektroniske cigaretter ikke er godkendt af Lægemiddelsty-
relsen til behandling af tobaksafhængighed.  
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Vedr. kapitel 7: ”Selvbetjeningsautomater”. 
Det bør sikres, at selvbetjeningsautomater ikke anvendes af mindreårige, f.eks. 
ved at de placeres således, at personale kan holde tilsyn med at mindreårige 
ikke foretager køb.  
 
Vedr. kapitel 8: ”Straf”. 
Det bør tilføjes, at bødestraffen ved gentagen overtrædelse skal stige kraftigt, 
f.eks. fordobles. 
 
 
Udkast til bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurro-
gater 
 
Vedr. kapitel 3: ”Sundhedsadvarsler på tobakssurrogater”. 
Det bør fremgå af advarslerne, at nikotin er særlig skadelig for unge, da det 
kan skade hjernens udvikling, samt gravide. 
 
 
 
 

 


