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Høring vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaks-

reklame 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). 

 
SSP-Samrådet takker for muligheden for at kommentere ”Udkast til 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 handle-
plan mod børn og unges rygning)”. 
 
SSP-Samrådet har følgende bemærkninger til det fremsatte lovforslag: 
 
SSP-Samrådet finder det essentielt, at tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede 
rygeprodukter ikke er en del af børn og unges liv, hvorfor SSP-Samrådet som ud-
gangspunkt støtter initiativer, der kan forebygge dette. 
 
SSP-Samrådet er bekendt med, at der kan være et dilemma i forhold til intentionen 
om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse og et forbud mod brug af tobaks-
varer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter på uddannelsessteder, da det 
for enkelte unge kan betyde et fravalg af uddannelse. 
SSP-Samrådet mener dog, at hensynet til forebyggelsen af unges brug af tobaksvarer, 
tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter vægter tungere end risikoen for 
enkelte unges fravalg af uddannelse, ligesom SSP-Samrådet også er af den opfattelse, 
at fraværet af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter for-
holdsvis hurtigt vil være en naturlig del af unges uddannelsesmiljøer, såfremt der ind-
føres et generelt forbud på uddannelsessteder, der har optag af børn og unge under 18 år. 
 
SSP-Samrådet finder det positivt, at kommuner fremadrettet skal have lettere adgang til 
at udlevere gratis rygestopmedicin/-lægemidler, og at der ikke skal fastsættes regler for 
modtagerkredsen. 
 
SSP-Samrådet savner, at der i lovforslagets punkt ”2.5 Røgfri Skoletid m.v.” er uddybende 
og konkrete bud på, hvorledes sanktionering af overtrædelse af røgfri skoletid kan ud-
møntes i praksis. SSP-Samrådet forudser en større opgave forbundet hermed, og vil i den 
forbindelse problematisere, at de enkelte skoler pålægges ansvaret for at beskrive konse-
kvenserne ved overtrædelse af kravet. SSP-Samrådet vil anbefale, at konsekvenser ved 
overtrædelser ikke kan føre til eksklusion fra uddannelsesstedet, men at det i stedet sik-
res, at uddannelsesstedet forsøger at hjælpe den unge til at afholde sig fra fremtidig brug 
af tobaksprodukter. SSP-Samrådet vil være bekymret for, at der opstår forskellige konse-
kvenser af overtrædelser på de forskellige uddannelser. For at sikre en ens og effektiv 
håndhævelse af røgfri skoletid vil SSP-Samrådet foreslå, at der udarbejdes en national 
guideline til de omfattede institutioner. 
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SSP-Samrådet er en del af Partnerskabet bag ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilunder-
søgelserne har over de senere år vist en stigende tendens til brug af snus blandt unge, 
hvilket vi finder bekymrende. SSP-Samrådet kan i den forbindelse godt ønske, at begre-
berne ”snus og tyggetobak” specifikt fremgår af lovteksten og/eller af bemærkningerne 
hertil. 
 
SSP Samrådet kan med ovenstående bemærkninger støtte lovforslaget. 
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