
 

 

 

FAKTAARK 3 

Neutrale pakker 
 

BAGGRUND 

Hvad er neutrale pakker? 

Standardisering af pakkerne medfører, at de får et ensartet udtryk. Standardiseringen 

indebærer blandt andet, at producent- og produktnavn skal fremgå på en standardiseret 

måde, at logoer ikke må fremgå, og at emballagens farve m.v. standardiseres.  

Standardisering kan medvirke til at fjerne tobakspakkernes reklameeffekt. 

 

NUVÆRENDE REGULERING 

Sundhedsadvarsler m.v. 
Cigaretter, rulletobak og vandpibetobaks enkeltpakninger og eventuelle ydre emballage 
skal være påført sundhedsadvarsler på dansk. Sundhedsadvarslen består af en generel 
advarsel ("Rygning dræber"), en informationsmeddelelsen ("Tobaksrøg indeholder over 70 
kræftfremkaldende stoffer"), samt en kombineret sundhedsadvarsel, der både består af 
en tekstadvarsel (fx ”Rygning er årsag til 9 ud af 10 tilfælde af lungekræft m.fl.”) og et 
tilhørende farvefotografi. De kombinerede sundhedsadvarsler skal indeholde følgende 
ryge stopoplysninger: Stoplinien: 80 31 31 31 www.stoplinien.dk. 

De kombinerede sundhedsadvarsler skal dække 65 % af ydersiden af både forsiden og 
bagsiden. Hvis der er tale om enkeltpakninger med cigaretter, skal den kombinerede 
sundhedsadvarsel have en højde på ikke under 44 mm og en bredde på ikke under 52 mm. 

På øvrige tobaksvarer og e-cigaretprodukter med nikotin er der krav om tekstadvarsler. 

Tobaksvarer og e-cigaretter m.v. må desuden ikke give indtryk af at være sundt eller 
gavnligt i forhold til andre produkter.  

Nikotinprodukter (produkter med nikotin, der ikke indeholder tobak, ikke er e-

cigaretter/væsker og ikke er lægemidler) er ikke omfattet af ovenstående krav.   

Udbredelse 

En række lande har indført eller besluttet at indføre standardiserede tobakspakker 
(”neutrale tobakspakker”) for cigaretpakker og rulletobak. Nogle lande er gået videre og 
har valgt at lade en række eller alle tobaksvarer være omfattet. 

 

http://www.stoplinien.dk/


 

Side 2 

TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING 

 

  

 

Der indføres krav om standardiserede pakker for alle tobaksvarer og e-cigaretter m.v., 

undtagen cigarer, pibetobak og piber. 

 

Standardiseringen indebærer, at producent- og produktnavn skal fremgå på en 

standardiseret måde, at logoer ikke må fremgå, og at emballagens farve m.v. 

standardiseres.  

 

Mulighed for krav om yderligere sundhedsadvarsler særligt henvendt til unge. Sundheds- og 

ældreministeren fastsætter krav til standardiseringen af pakkerne, herunder farve, 

skifttype, placering af tekst m.v. og krav til øvrige elementer ved pakkerne. 

 

Standardiseringen indføres hurtigst muligt, idet der dog gives rimelig tid til omstilling af 

produktionsapparat hos producenterne og afvikling af varelager hos forhandlerne. 


