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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 love1)
(Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om forbud mod tobaksreklame m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1021 af 21. oktober 2008, som ændret
ved § 2 i lov nr. 327 af 23. marts 2013, foretages følgende
ændringer:
1. I § 1, § 2, stk. 2, nr. 1-4, § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 6,
og § 4 indsættes efter »tobaksvarer«: », tobakssurrogater og
urtebaserede rygeprodukter«.
2. I § 1, nr. 1, ændres »eller tygges« til: », tygges eller på
anden måde indtages«.
3. § 1, nr. 2, affattes således:
»2) Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med
varer omfattet af nr. 1.«
4. I § 1 indsættes som nr. 3 og 4:
»3) Produkter med indhold af nikotin, der ikke er tobaks‐
varer, jf. § 2, nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller
elektroniske cigaretter, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroni‐
ske cigaretter m.v., og som ikke er godkendt ved en
markedsføringstilladelse efter lov om lægemidler eller
EU-retlige regler om fastlæggelse af fællesskabsproce‐
durer for godkendelse af humanmedicinske lægemidler,
og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet sammen
med disse produkter.
4) Rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter,
som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via
en forbrændingsproces.«
5. § 2, stk. 1, affattes således:
»Ved reklame forstås i denne lov enhver handling i er‐
hvervsøjemed, som har til formål at fremme salget af to‐

1)

baksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter,
eller som har dette som en direkte eller indirekte virkning.«
6. § 2, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Ved sponsorering forstås i denne lov enhver form
for offentligt eller privat bidrag til et arrangement, en aktivi‐
tet eller en enkeltperson med det formål at fremme salget af
tobaksvarer, tobakssurogater eller urtebaserede rygeproduk‐
ter eller med dette som en direkte eller indirekte virkning.«
7. I § 2, stk. 4, ændres »tobaksudsalgssted« til: »salgssted«,
og efter »tobaksvarer« indsættes: », tobakssurrogater og ur‐
tebaserede rygeprodukter«.
8. § 3, stk. 2, nr. 1, affattes således:
»1) Reklame i pressen og andre trykte publikationer, der
udelukkende henvender sig til fagfolk i branchen for
tobak, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter,
og publikationer, der trykkes og udgives i tredjelande,
såfremt de ikke hovedsagelig er bestemt for EU´s mar‐
ked.«
9. § 3, stk. 2, nr. 2-4, ophæves.
Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 2 og 3.
10. § 3, stk. 3 og 4, ophæves.
11. I § 5 indsættes efter »tobaksvarer,«: »tobakssurrogater
og urtebaserede rygeprodukter, eller som har dette som di‐
rekte eller indirekte virkning,«.
12. Efter § 5 indsættes i kapitel 2:
»§ 5 a. Synlig anbringelse og fremvisning af tobaksvarer,
tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter på salgsste‐
der, herunder på internettet, er forbudt.
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Stk. 2. Forbuddet gælder ikke salg af piber på internettet
og salg af piber, pibetobak og cigarer på fysiske salgssteder,
som er specialiseret i salg af disse produkter.
Stk. 3. Salgssteder, herunder på internettet, kan efter an‐
modning fra køberen give køberen en liste med neutrale
oplysninger om, hvilke tobaksvarer, tobakssurrogater og ur‐
tebaserede rygeprodukter der sælges på salgsstedet, og va‐
rernes pris. På fysiske salgssteder kan listen med neutrale
oplysninger opsættes ved en ekspedientbetjent salgskasse.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om forbuddet efter stk. 1, om, hvilke produkter og salgsste‐
der der er omfattet af stk. 2, om reklame på disse salgssteder
og om salgsstedets fremvisning af neutrale oplysninger efter
stk. 3.«
13. I § 7, stk. 1, ændres »og 5« til: », 5 og 5 a«.
14. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. I regler, der fastsættes i medfør af § 5 a, stk. 4,
kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestem‐
melserne i reglerne.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§2
I lov om tobaksvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af
26. august 2019, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 indsættes efter »tobaksvarer«: », tobakssurrogater«.
2. I § 2, nr. 11, indsættes efter »tobaksvaren«: »eller det
urtebaserede rygeprodukt«.
3. I § 2 indsættes som nr. 25-30:
»25) Tobakssurrogat: Produkt med indhold af nikotin, der
ikke er en tobaksvare, jf. nr. 2, eller en elektronisk
cigaret, jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter
m.v., og som ikke er godkendt ved en markedsførings‐
tilladelse efter lov om lægemidler eller EU-retlige
regler om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for
godkendelse af humanmedicinske lægemidler, og ud‐
styr, der er beregnet til at blive benyttet sammen med
produktet.
26) Pibetobak: Tobak, der kan forbruges via en forbræn‐
dingsproces, og som udelukkende er bestemt til brug i
en pibe.
27) Tobak, der indtages nasalt: En røgfri tobaksvare, som
kan forbruges via næsen.
28) Cigar: En tobaksrulle, som kan forbruges via en for‐
brændingsproces og er nærmere defineret i artikel 4,
stk. 1, i direktiv 2011/64/EU.
29) Cigarillo: En lille type cigar, nærmere defineret i arti‐
kel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 2007/74/EF.
30) Vandpibetobak: En tobaksvare, der kan anvendes i
en vandpibe. I denne lov anses vandpibetobak for at
være røgtobak. Hvis et produkt kan anvendes både
gennem vandpiber og som rulletobak, anses det som
rulletobak.«

Nr. 2071.

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:
»Kapitel 2
Indberetning af oplysninger om tobaksvarer og
tobakssurrogater til Sikkerhedsstyrelsen og EuropaKommissionen«.
5. Efter § 3 indsættes:
»§ 3 a. Fabrikanter og importører af tobakssurrogater, der
markedsføres her i landet, skal for hvert tobakssurrogat op‐
delt efter handelsnavn indberette oplysninger om produktet,
herunder om ingredienser.
Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om
indberetninger efter stk. 1, herunder om de oplysninger, der
skal indberettes, og hvornår og i hvilken form der skal ske
indberetning, og om oplysninger ved ændring af tobakssur‐
rogaters sammensætning og indhold.«
6. I § 14 indsættes som stk. 3 og 4:
»Stk. 3. Tobaksvarer, som ikke er omfattet af stk. 1, og
urtebaserede rygeprodukter med en anden kendetegnende
aroma end tobak og mentol må ikke markedsføres her i
landet. Det gælder dog ikke pibetobak og cigarer.
Stk. 4. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler
om forbuddet i stk. 3, herunder regler om, hvorvidt en kon‐
kret tobaksvare eller et konkret urtebaseret rygeprodukt er
omfattet af forbuddet, og om grænseværdier for indholdet i
tobaksvarer eller urtebaserede rygeprodukter af tilsætnings‐
stoffer eller kombinationer af tilsætningsstoffer, der giver en
kendetegnende aroma.«
7. Efter § 15 indsættes:
»§ 15 a. Udstyr, der benyttes i forbindelse med tobaksva‐
rer og urtebaserede rygeprodukter, og som gør det muligt at
ændre de pågældende tobaksvarers og urtebaserede rygepro‐
dukters duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet,
må ikke markedsføres her i landet.«
8. Overskriften til kapitel 5 affattes således:
»Kapitel 5
Sundhedsadvarsler på tobaksvarer, tobakssurrogater m.v.«
9. Efter § 19 indsættes i kapitel 5:
»§ 19 a. Fabrikanter og importører af tobakssurrogater
skal sikre, at tobakssurrogater, som de markedsfører, er for‐
synet med en sundhedsadvarsel, jf. stk. 2.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om
affattelse, form og placering af sundhedsadvarslen.«
10. Overskriften til kapitel 6 affattes således:
»Kapitel 6
Mærkning og emballage på tobaksvarer, tobakssurrogater
m.v.«
11. Efter § 21 indsættes:

21. december 2020.

3

Nr. 2071.

»§ 21 a. Den, der markedsfører tobaksvarer her i landet,
skal sikre, at hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage
har en standardiseret udformning. Det gælder dog ikke ciga‐
rer og pibetobak.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere
regler om standardiseringens udformning.«

23. I § 45, stk. 2, indsættes efter »§ 9, stk. 2,«: »§ 19 a, stk.
2,«, efter »§ 21« indsættes: », § 21 a, stk. 2, § 22 c, § 24, stk.
2,«, og »eller § 30, stk. 2« ændres til: »§ 30, stk. 2, eller § 30
a, stk. 2«.

12. Efter § 22 b indsættes i kapitel 6:

I lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter
m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 1558 af 18. december
2018, foretages følgende ændringer:

»§ 22 c. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler
om mærkning af og emballage på tobakssurrogater, herun‐
der regler om forbud mod at benytte elementer eller træk i
mærkningen, der kan give et fejlagtigt billede af produkter‐
nes formål, anvendelse eller virkninger.«
13. Overskriften til kapitel 7 affattes således:
»Kapitel 7
Fjernsalg«.
14. I § 24, stk. 1, indsættes efter »tobaksvarer«: », tobaks‐
surrogater og urtebaserede rygeprodukter«, og », der er regi‐
streret efter § 23, stk. 1,« udgår.
15. Efter § 30 indsættes:
»§ 30 a. Den, der markedsfører urtebaserede rygeproduk‐
ter her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning og eventuel
ydre emballage har en standardiseret udformning.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere
regler om standardiseringens udformning.«
16. I § 36, nr. 1, ændres »eller § 20, stk. 1 og 2, § 22 a,« til:
»§ 20, stk. 1 og 2, § 21 a, stk. 1, eller § 22 a«, og »eller §
21« ændres til: »§ 21 eller § 21 a, stk. 2«.
17. I § 36 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan forbyde markedsføring
af tobakssurrogater, hvis
1) produktet ikke opfylder kravene i § 19 a, stk. 1, eller i
regler fastsat i medfør af § 19 a, stk. 2, eller
2) der ikke er sket indberetning efter § 3 a, stk. 1.«
18. I § 37 indsættes efter »§ 30, stk. 1,«: »§ 30 a, stk. 1,«, og
efter »§ 30, stk. 2,« indsættes: »§ 30 a, stk. 2,«.
19. I § 38 ændres »§ 36, nr. 1-3 og 5,« til: »§ 36, stk. 1, nr.
1-3 og 5, eller stk. 2,«, og efter »tobaksvarer« indsættes: »,
tobakssurrogater«.
20. I § 39, stk. 1, indsættes efter »tobaksvarer«: », tobaks‐
surrogater«.
21. I § 45, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 14, stk. 1,« til: »§ 14, stk.
1 og 3,«.
22. I § 45, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 19, stk. 1,«: »§ 19
a, stk. 1,«, efter »§ 20, stk. 1 og 2,« indsættes: »§ 21 a, stk.
1,«, efter »§ 22 a,« indsættes: »§ 24, stk. 1,«, og »eller § 30,
stk. 1« ændres til: »§ 30, stk. 1, eller § 30 a, stk. 1«.

§3

1. I § 2 indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) Kendetegnende aroma: En fremtrædende duft eller
smag af andet end tobak, som er resultatet af et til‐
sætningsstof eller en kombination af tilsætningsstoffer,
herunder frugt, krydderier, urter, alkohol, slik, mentol
eller vanilje, og som dufter eller kan smages før eller
under forbruget af en elektronisk cigaret med og uden
nikotin.«
Nr. 5-10 bliver herefter nr. 6-11.
2. I § 3, stk. 1, nr. 1, udgår »3-årige gymnasiale«.
3. I § 3 indsættes som stk. 7:
»Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke skoler, kostskoler, efterskoler og
ungdomsuddannelser der er omfattet af stk. 1, nr. 1.«
4. Efter § 3 indsættes:
»§ 3 a. På skoler, kostskoler og efterskoler, der har op‐
taget børn og unge under 18 år, må elever ikke anvende
elektroniske cigaretter med eller uden nikotin i skoletiden.
Stk. 2. Lederen af en skole, kostskole eller efterskole om‐
fattet af stk. 1 skal på skolen oplyse om forbuddet efter stk.
1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke skoler, kostskoler og efterskoler der
er omfattet af stk. 1.
§ 3 b. På ungdomsuddannelser må elever ikke anvende
elektroniske cigaretter med eller uden nikotin i skoletiden.
Stk. 2. Lederen af en uddannelsesinstitution, der udbyder
ungdomsuddannelse, skal på uddannelsesstedet oplyse om
forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af overtræ‐
delse heraf.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke ungdomsuddannelser der er omfattet
af stk. 1.
§ 3 c. Det er ikke tilladt at sælge elektroniske cigaretter
og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin på skoler,
kostskoler og efterskoler omfattet af § 3 a, stk. 1, og på
uddannelsessteder omfattet af § 3 b, stk. 1.«
5. Overskriften til kapitel 3 affattes således:
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»Kapitel 3
Markedsføring af elektroniske cigaretter og
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin«.
6. Efter § 5 indsættes:
»§ 5 a. Den, der vil fremstille, oplagre eller markedsføre
elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med
eller uden nikotin her i landet, skal lade sig registrere hos
Sikkerhedsstyrelsen. Ved registreringen skal oplyses identi‐
fikationsnummer, navn eller firmanavn, adresse, eventuel
hjemmesideadresse og alle steder, hvor den pågældende
fremstiller, oplagrer eller markedsfører elektroniske cigaret‐
ter eller genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin. I
tilfælde af ændringer i de registrerede forhold skal registre‐
ringerne opdateres inden for en frist på 14 dage fra det
tidspunkt, hvor en ændring er indtruffet.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at fremstille, oplagre eller mar‐
kedsføre elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
med eller uden nikotin her i landet fra et sted, der ikke er
registreret hos Sikkerhedsstyrelsen. Fremstilling, oplagring
og markedsføring må først påbegyndes, når Sikkerhedssty‐
relsen har bekræftet, at registreringen har fundet sted.
Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen opretter et register, som inde‐
holder oplysninger om personer, virksomheder og steder, der
er registreret efter stk. 1.
Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen offentliggør oplysninger fra
registeret om, hvorfra der markedsføres elektroniske cigaret‐
ter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin til
forbrugere.
Stk. 5. Sikkerhedsstyrelsen kan afregistrere enhver, der
ikke fyldestgørende oplyser eller opdaterer de påkrævede
oplysninger efter stk. 1 og overskrider den heri nævnte frist.
Stk. 6. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om
registreringsordningen, herunder regler om fremstilling, op‐
lagring og markedsføring af elektroniske cigaretter og gen‐
opfyldningsbeholdere med eller uden nikotin fra en ikke fast
eller midlertidig lokalitet.
§ 5 b. Genopfyldningsbeholdere uden nikotin må kun
markedsføres her i landet, hvis de er anmeldt til Sikkerheds‐
styrelsen.
Stk. 2. Anmeldelsen skal indgives af fabrikanter og im‐
portører, der ønsker at markedsføre genopfyldningsbeholde‐
re uden nikotin, senest 6 måneder før den påtænkte mar‐
kedsføring. Markedsføring må først påbegyndes, når Sik‐
kerhedsstyrelsen har bekræftet, at der er foretaget korrekt
anmeldelse.
Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter regler om de oplys‐
ninger og erklæringer, der skal ledsage en anmeldelse efter
stk. 2, Sikkerhedsstyrelsens behandling af anmeldelsen, og
hvilke produktændringer der kræver, at der indgives en ny
anmeldelse.«
7. Efter § 9 indsættes i kapitel 3:
»§ 9 a. Den, der markedsfører elektroniske cigaretter og
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin her i landet,
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skal sikre, at hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage
har en standardiseret udformning.
Stk. 2. Den, der markedsfører elektroniske cigaretter og
genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin her i landet,
skal sikre, at hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage
påføres et produkt-id.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere
regler om standardiseringens udformning efter stk. 1 og på‐
føring af produkt-id efter stk. 2.«
8. I § 15, stk. 2, indsættes efter »efter«: »§ 5 a, stk. 1, eller«.
9. I § 17 ændres »radioprogrammer« til: »medieproduk‐
tion«.
10. Efter § 18 indsættes i kapitel 7:
»§ 18 a. Synlig anbringelse og fremvisning af elektroni‐
ske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden ni‐
kotin på salgssteder, herunder på internettet, er forbudt. Det
samme gælder varer, der er beregnet til at blive benyttet
sammen med disse produkter.
Stk. 2. Forbuddet gælder ikke salg af elektroniske ciga‐
retter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin og
varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med disse
produkter, på fysiske salgssteder, hvor man er specialiseret i
salg af disse produkter.
Stk. 3. Salgssteder, herunder på internettet, kan efter an‐
modning fra køberen give køberen en liste med neutrale
oplysninger om, hvilke elektroniske cigaretter og genopfyld‐
ningsbeholdere med og uden nikotin der sælges på salgs‐
stedet, og varernes pris. På fysiske salgssteder kan listen
med neutrale oplysninger opsættes ved en ekspedientbetjent
salgskasse.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om forbuddet efter stk. 1, om, hvilke produkter og salgsste‐
der der er omfattet af stk. 2, om reklame på disse salgssteder
og om salgsstedets fremvisning af neutrale oplysninger efter
stk. 3.«
11. I § 25, nr. 1, indsættes efter »§ 5, stk. 1,«: »eller § 5 b,
stk. 1,«.
12. I § 25, nr. 2, indsættes efter »§ 9, stk. 1,«: »eller § 9 a,
stk. 1 og 2,«, og »eller § 9, stk. 2,« ændres til: », § 9, stk. 2,
eller § 9 a, stk. 3,«.
13. Efter § 25 indsættes:
»§ 25 a. Elektroniske cigaretter, genopfyldningsbeholdere
med og uden nikotin og smagsstoffer til brug i elektroniske
cigaretter med en kendetegnende aroma må ikke markedsfø‐
res her i landet. Forbuddet gælder dog ikke for kendetegnen‐
de aroma af mentol eller tobak.
Stk. 2. Udstyr, der benyttes i forbindelse med elektroniske
cigaretter, der gør det muligt at ændre de pågældende elek‐
troniske cigaretters duft eller smag, må ikke markedsføres
her i landet.
Stk. 3. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler
om forbuddet i stk. 1, herunder regler om, hvorvidt et kon‐
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kret produkt er omfattet af forbuddet, og om grænseværdier
for indholdet i produkter af tilsætningsstoffer eller kombi‐
nationer af tilsætningsstoffer, der giver en kendetegnende
aroma.«
14. I § 33, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 9, stk. 1,«: »§ 9 a,
stk. 1 og 2,«.
15. I § 33, stk. 1, nr. 1, ændres »eller § 17« til: »§ 17, § 18 a,
stk. 1, eller § 25 a, stk. 1«.
16. I § 33, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »registreringspligten
i«: »§ 5 a, stk. 1, eller«.
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de sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation,
hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgræn‐
serne for salg af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebase‐
rede rygeprodukter, jf. stk. 1, udarbejdes af Sundhedsstyrel‐
sen.«
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.
8. I § 2 b, stk. 1 og 2, ændres »§ 2 a, stk. 5« til: »§ 2 a, stk.
6«.
9. I § 2 b, stk. 3, indsættes efter »tobaksvarer«: », tobakssur‐
rogater«.

17. I § 33, stk. 2, indsættes efter »§ 9, stk. 2,«: »§ 9 a, stk.
3,«.

10. To steder i § 5, stk. 1, ændres »§§ 1-2 a« til: »§ 1, § 2
eller § 2 a«, og to steder ændres »§ 2 a, stk. 5« til: »§ 2 a,
stk. 6«.

18. I § 33, stk. 2, ændres »og § 18« til: »§ 18 og § 18 a, stk.
4«.

11. I § 5, stk. 2, ændres »kan der ske fratagelse af« til:
»fratages«.

§4

§5

I lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer
under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 26. august
2019, foretages følgende ændringer:

I lov om røgfri miljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af
26. august 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, indsættes efter »Tobaksvarer«:
», tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter«.
2. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »eller tygges« til: », tygges eller
på anden måde indtages«.
3. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Varer, der er beregnet til at blive benyttet sammen med
varer omfattet af nr. 1.«
4. I § 1 indsættes som stk. 3 og 4:
»Stk. 3. Ved tobakssurrogat forstås i denne lov et produkt
med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare, jf. § 2,
nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller en elektronisk cigaret,
jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som
ikke er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lov
om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske
lægemidler, og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet
sammen med produktet.
Stk. 4. Ved urtebaseret rygeprodukt forstås i denne lov et
produkt baseret på planter, urter eller frugter, som ikke inde‐
holder tobak, og som kan forbruges via en forbrændingspro‐
ces.«
5. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter »tobaksvarer«: », tobakssur‐
rogater og urtebaserede rygeprodukter«.
6. Tre steder i § 2 a, stk. 4, udgår »tobaksvarer og«, og »stk.
1-3« ændres til: »stk. 2 og 3«.
7. I § 2 a indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Skilte med information om, at salg af tobaksvarer,
tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter kun kan fin‐

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Formålet med loven er herudover at sikre, at børn og
unge i skoletiden ikke konfronteres med rygning eller anden
brug af tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede ry‐
geprodukter.«
2. I § 1 indsættes som stk. 3-5:
»Stk. 3. Ved tobaksvarer forstås i denne lov et produkt,
som kan anvendes og som helt eller delvis består af tobak,
uanset om tobakken er generisk modificeret.
Stk. 4. Ved tobakssurrogater forstås i denne lov et produkt
med indhold af nikotin, der ikke er en tobaksvare, jf. § 2,
nr. 2, i lov om tobaksvarer m.v., eller en elektronisk cigaret,
jf. § 2, nr. 1, i lov om elektroniske cigaretter m.v., og som
ikke er godkendt ved en markedsføringstilladelse efter lov
om lægemidler eller EU-retlige regler om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse af humanmedicinske
lægemidler, og udstyr, der er beregnet til at blive benyttet
sammen med produktet.
Stk. 5. Ved urtebaserede rygeprodukter forstås i denne
lov et produkt baseret på planter, urter eller frugter, som
ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via en forbræn‐
dingsproces.«
3. I § 7, stk. 1, udgår »treårige gymnasiale« og »fortrinsvis«,
efter »ikke tilladt at ryge« indsættes: »eller anvende tobaks‐
varer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter«,
og »stk. 4-6« ændres til: »stk. 2-4«.
4. § 7, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 2-4.
5. I § 7 indsættes som stk. 5:
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»Stk. 5. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke skoler, kostskoler, efterskoler og
ungdomsuddannelser der er omfattet af stk. 1.«

3. I § 68, stk. 4, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 4 og 5«.

6. Efter § 7 indsættes før overskriften før § 10:

4. I § 69, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

»§ 7 a. På skoler, kostskoler og efterskoler, der har opta‐
get børn og unge under 18 år, er det ikke tilladt for elever
at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller ur‐
tebaserede rygeprodukter i skoletiden.
Stk. 2. Lederen af en skole, kostskole eller efterskole om‐
fattet af stk. 1 skal på skolen oplyse om forbuddet efter stk.
1, herunder om konsekvenser af overtrædelse heraf.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke skoler, kostskoler og efterskoler der
er omfattet af stk. 1.

5. I § 104, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 67, stk. 1, 1. pkt.« til: »§
67, stk. 1«.

§ 7 b. På ungdomsuddannelser er det ikke tilladt for ele‐
ver at ryge eller anvende tobaksvarer, tobakssurrogater eller
urtebaserede rygeprodukter i skoletiden.
Stk. 2. Lederen af en uddannelsesinstitution, der udbyder
en ungdomsuddannelse, skal på uddannelsesstedet oplyse
om forbuddet efter stk. 1, herunder om konsekvenser af
overtrædelse heraf.
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om, hvilke ungdomsuddannelser der er omfattet
af stk. 1.
§ 7 c. Det er ikke tilladt at sælge tobaksvarer, tobakssurro‐
gater og urtebaserede rygeprodukter på skoler, kostskoler og
efterskoler omfattet af § 7 a, stk. 1, og på uddannelsessteder
omfattet af § 7 b, stk. 1.«
7. I § 22, stk. 1, indsættes efter »små«: », traditionelle«.
8. I § 22, stk. 2, indsættes efter »Små«: », traditionelle«.
9. I § 22 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nær‐
mere regler om afgrænsningen af små, traditionelle værtshu‐
se og udskænkningssteder.«
10. I § 26, stk. 2, ændres »der« til: »som«.
§6
I lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16.
januar 2018, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1554 af 18.
december 2018 og senest ved lov nr. 1062 af 30. juni 2020,
foretages følgende ændringer:
1. I § 67, stk. 1, indsættes i 1. pkt. efter »lægemidler«: », jf.
dog stk. 2 og 3«, og 2. pkt. ophæves.
2. I § 67 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:
»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan vederlagsfrit udlevere
rygestoplægemidler til offentligheden, hvis udleveringen ik‐
ke sker i reklameøjemed.
Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen kan give tilladelse til veder‐
lagsfri udlevering af lægemidler til offentligheden, hvis ud‐
leveringen ikke sker i reklameøjemed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

§7
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021, jf. dog stk.
2-7.
Stk. 2. Lovens § 1, § 2, nr. 1-3 og 7, § 3, nr. 1, 9-13, 15
og 18, § 4 og § 5, nr. 1, 2 og 7-10, træder i kraft den 1. april
2021.
Stk. 3. Lovens § 2, nr. 8-12 og 15-20, 22 og 23, træder i
kraft den 1. juli 2021.
Stk. 4. Lovens § 3, nr. 2 og 3, og § 5, nr. 3-5, og §§ 3 b
og 3 c i lov om elektroniske cigaretter m.v. som affattet ved
denne lovs § 3, nr. 4, og §§ 7 b og 7 c i lov om røgfri miljøer
som affattet ved denne lovs § 5, nr. 6, træder i kraft den 31.
juli 2021.
Stk. 5. Lovens § 3, nr. 7, 14 og 17, træder i kraft den 1.
oktober 2021.
Stk. 6. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttrædelse af lovens § 2, nr. 4 og 5, og § 3, nr. 5, 6
og 16.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren fastsætter tidspunk‐
tet for ikrafttrædelse af lovens § 2, nr. 6, 13, 14 og 21, og §
3, nr. 8.
Stk. 8. For udstyr, der benyttes i forbindelse med tobaks‐
varer og urtebaserede rygeprodukter, der er fremstillet før
den 1. april 2021, har lovens § 2, nr. 7, virkning fra den 1.
april 2022.
Stk. 9. For tobakssurrogater, der er fremstillet før den 1.
juli 2021, har lovens § 2, nr. 9 og 12, virkning fra den 1.
april 2022.
Stk. 10. For tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter,
der er fremstillet før den 1. juli 2021, har lovens § 2, nr. 11
og 15, virkning fra den 1. april 2022.
Stk. 11. For elektroniske cigaretter, genopfyldningsbehol‐
dere med og uden nikotin og smagsstoffer til brug i elektro‐
niske cigaretter med kendetegnende aroma, der er fremstillet
før den 1. april 2021, har lovens § 3, nr. 13, virkning fra den
1. april 2022.
Stk. 12. For elektroniske cigaretter og genopfyldningsbe‐
holdere med og uden nikotin, der er fremstillet før den 1.
oktober 2021, har lovens § 3, nr. 7, virkning fra den 1.
oktober 2022.
Stk. 13. Erhvervsministeren kan i forbindelse med ikraft‐
trædelsen af § 5 b i lov om elekroniske cigaretter m.v. som
affattet ved denne lovs § 3, nr. 6, fastsætte en overgangsord‐
ning for indgivelse af anmeldelse af de eksisterende genop‐
fyldningsbeholdere uden nikotin på markedet.
Stk. 14. Sundheds- og ældreministeren fastsætter i forbin‐
delse med ikrafttrædelsen af § 14, stk. 3 og 4, i lov om
tobaksvarer m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 6, en
overgangsordning på 12 måneder for markedsføring af to‐
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baksvarer og urtebaserede rygeprodukter med kendetegnen‐
de aroma, der er fremstillet, før bestemmelsen træder i kraft.
Givet på Amalienborg, den 21. december 2020
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Magnus Heunicke

