FAKTAARK 11

Initiativer på tobaksområdet og prisudvikling siden år 2000
2000

Forbud mod rygning for elever i folkeskolen m.v. og for børn i dag- og klubtilbud
m.v. Indførelse af regler om rygning i dag- og klubtilbud, døgninstitutioner m.v.
for unge samt indførelse af rygepolitik på selvejende uddannelsesinstitutioner.

2001

Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

2002

Nedsættelse af afgiften af cigaretter m.m.
Lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer.

2003

Nedsættelse af afgiften af cigaretter m.m.

2004

Det bliver forbudt for unge under 16 år at købe tobak.
Danmark tiltrådte i WHO’s Rammekonvention på Tobakskontrol (Framework
Convention on Tobacco Control, FCTC).

2005

Obligatorisk skiltning om rygepolitik på offentligt tilgængelige serveringssteder.

2007

Lov om røgfri miljøer indføres. Der bliver bl.a. forbud mod at ryge indendørs på
arbejdspladser, restauranter og større værtshuse (uden for rygerum).

2008

Lovændringer ift. aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af
tobaksvarer på tobaksudsalgssteder.

2009

Afgiftsforhøjelser tobak og andre varer.

2011

Ændringer i afgifterne på tobak.

2012

Ændring af rygeloven: Udvidelse af lovens anvendelsesområde (Der kom bl.a.
forbud mod at ryge på institutioner med udbud af treårige gymnasiale
ungdomsuddannelser, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år),
skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.
Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker.

2013

Krav til billedlegitimation, skiltning herom samt forbud mod reklame for
tobaksvarer på internettet og for specialbutikker.

2015

Forbud mod salg af snus og lignende tobaksprodukter i Danmark.

2016

Tobaksvaredirektivet implementeres i dansk lovgivning via to nye hovedlove:
Lov om tobaksvarer m.v. og Lov om elektroniske cigaretter m.v. Bl.a. større
billedadvarsler på cigaretpakkerne.
Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.

2018

Tilførsel af kontrolopgave i forhold til aldersgrænser til Sikkerhedsstyrelsen.
Det er ikke længere tilladt for døgninstitutioner m.m., at de unge ryger i
rygerum og på deres egne værelser.

2019

Sporingssystemet på cigaretter indføres (”track & trace”): ID-mærker og
sikkerhedsstempelmærker på pakkerne.
Skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år.
Finansloven for 2020
 Tobaksafgifterne forhøjes over to omgange. En pakke cigaretter vil i 2022
koste omkring 60 kr. (markeret med rødt på figur 1).
 Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til Sikkerhedsstyrelsen
til en styrket kontrolindsats i forhold til ulovligt salg til mindreårige.
 For at understøtte forebyggelsesindsatsen i forhold til udsatte grupper
afsættes endvidere 10 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en
forsøgsordning med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte
borgere.
Aftale: National Handleplan mod Børn og Unges Rygning

PRISUDVIKLING PÅ TOBAK
Udviklingen i gennemsnitsprisen på cigaretter i Danmark siden 2000 fremgår af figur 1.
Figur 1. Gennemsnitsprisen på cigaretter i Danmark (årets priser)

Gennemsnitsprisen i 2019 er baseret på data for 1. kvartal. Gennemsnitprisen 2020 og 2021 er sat til 55 kroner og
gennemsnitsprisen 2022 er sat til 60 kroner jf. Finansloven.
Kilde: Tallene er taget fra Skatteministeriet på baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsen på vegne af producenter og
importører.
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