FAKTAARK 1

Tobak væk fra disken
BAGGRUND
Hvad er udstillingsforbud (”tobak under disken”)?
Udstillingsforbud betyder, at produkterne kun må være synlige for køberne i forbindelse
med køb.
Erfaringer
I Danmark har flere supermarkedskæder, blandt andet Rema 1000 og Salling Groups
butikskæder, på eget initiativ valgt at gemme tobaksvarerne væk. Blandt andet Netto har
meldt ud, at det har medført et fald i salget.
En række lande, blandt andet Norge, Finland, Storbritannien og Australien, har krav om at
tobaksvarer skal være skjulte i butikkerne.
NUVÆRENDE REGULERING
Det er i dag tilladt at anbringe tobaksvarer neutralt i forbindelse med betalingskasser,
barer og lignende. Tobaksvarer må kun placeres:
1.

på hylder og i skabe bag ved eller under kassen, disken, baren eller lignende
steder

2.

i bokse, der hænger over kassen, over baren eller lignende steder eller

3.

i specielle automater, hvortil benyttes kort, der kun forefindes og betales ved
kasserne.

Hylderne, skabene og boksene må ikke få en størrelse eller udformning, som giver en
reklameeffekt.
Der er ingen regler for placering af andre nikotinprodukter.
Fysiske butikker, der har specialiseret sig i cigarer, piber og pibetobak må gerne reklamere
på salgsstedet og på facaden. Det samme gælder specialiserede e-cigaretbutikker.
Skilte i forbindelse med salgssteder
Prisskilte må ikke have en størrelse eller udformning, som giver en reklameeffekt. Skilte i
tilknytning til en detailforhandler med teksten ”Elektroniske cigaretter” er tilladt.

TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING

Udstillingsforbud
Alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter skal fremover være gemt væk i
butikkerne imellem salg, indtil en kunde konkret efterspørger dem. Dette kommer også til
at gælde på internettet.
Metodefrihed
Det vil være op til forhandlerne selv, hvordan de vil skjule produkterne – under disken, bag
et forhæng eller låge m.v. – så længe løsningen effektivt sikrer, at produkterne er skjult
mellem køb.
Fremover må det ikke skiltes med tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter på
udsalgsstederne, og prisoplysningerne må kun angives på neutrale lister.
Fysiske butikker, der har specialiseret sig i salg af cigarer, piber og pibetobak, undtages. Det
samme gælder specialiserede e-cigaretbutikker, hvor produkterne dog skal anbringes
neutralt.
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