FAKTAARK 7

Styrket alderskontrol og strengere straffe
NUVÆRENDE REGULERING
Det er forbudt at sælge tobaksvarer og e-cigaretter m.v. til børn under 18 år. Den, der
erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, skal kræve fremvisning af gyldig billedlegitimation,
hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden er fyldt 18 år.
Der er krav om, at sælgere af tobak og e-cigaretter på internettet driver et
alderskontrolsystem, men der er ikke nærmere krav til dette system.
En forhandler, der sælger tobak til en mindreårig, kan straffes med bøde. Det er
domstolene, der har kompetencen til at fastsætte bødeniveauer for overtrædelser af
salgsforbuddet. Pr. 1. januar 2019 blev det vejledende bødeniveau for salg af tobak til
mindreårige i forbindelse med en lovændring angivet til at udgøre 10.000 kr. i
førstegangstilfælde, 20.000 kr. i andengangstilfælde og 40.000 kr. i tredjegangstilfælde.
En forhandler kan blive frakendt retten til at markedsføre tobak for en periode, hvis
forhandleren gentagende gange har solgt tobak til mindreårige. Tredje gang, der sker
overtrædelse, kan forhandleren få frakendt retten til at sælge tobak i tre måneder, hvis
det er mindre end 2 år siden, at den første forseelse blev begået.
I aftalen om finansloven for 2020 er det besluttet at afsætte 5 mio. kr. årligt til styrkelse af
Sikkerhedsstyrelsens alderskontrol.

TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING
Hårdere straffe:
25.000 kr. i bøde ved første forseelse, derefter 40.000. Ved tredje overtrædelse skal
forhandleren kunne frakendes retten til at sælge tobak i første omgang for seks måneder.
Krav om Effektiv alderskontrol ved salg over nettet:
Indskærpelse af detailhandlens ansvar for alderskontrol og opfordring til detailhandlen om
evt. i samarbejde med andre til at afsøge mulighederne for ibrugtagen af nye metoder,
herunder digitale, til at understøtte alderskontrollen i butikkerne.
Der vil blive holdt øje med udviklingen og fulgt op på, om der er behov for yderligere tiltag
for at sikre, at børn og unge under 18 år ikke har adgang til at købe tobaksvarer m.v.

