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        Oslo 22.februar 2021 
 

Høring - forslag om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer 
 

 

I Norge er det i dag ulovlig å innføre nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder nikotinholdige 

esigaretter/e-væske, nikotinsnus uten tobakk og produkter med oppvarmet tobakk. Dette forbudet 

vil oppheves når EUs tobakksdirektiv (2014/40/EU) trer i kraft i Norge, og vil da erstattes med en ny 

registreringsordning for esigaretter/e-væske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og 

nikotinvarer.   

LVS vil innledningsvis understreke at vi mener det er beklagelig at man endrer dette regelverket og 

nå åpner for innføring av nye avhengighetsskapende nikotin og tobakksprodukter, som kan medføre 

nikotinavhengighet og helseskader for den kommende generasjon. I EU-kommisjonens SCHEER-

rapport fremkommer det at det er godt dokumentert at esigaretter fungerer som en «gateway» til 

videre tobakksbruk blant unge mennesker, og at de mange smakene som frukt og godterismak er av 

betydning for dette: “the SCHEER concludes that there is strong evidence that electronic cigarettes 

are a gateway to smoking for young people. There is also strong evidence that nicotine in e-liquids is 

implicated in the development of addiction and that flavours have a relevant contribution for 

attractiveness of use of electronic cigarette and initiation”. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_017.pdf 

  

Når det gjelder avgiftsbelastning i henhold til den forventede endringen i henhold til EUs 

tobakksdirektiv, mener vi at det er mange gode argumenter for en flat avgift uavhengig av 

nikotinmengde i produktet. Som det fremgår av SCHEER-rapporten er det mange potensielt toksiske 

stoffer i esigarettdamp utover nikotin, herunder: acetaldehyd, formaldehyd, tobaksspesifikke 

nitrosaminer og flere flyktige organiske kjemikalier. Utover dette medfører esigarettbruk betydelig 

eksponering for ultrafine partikler, som vites å trenge dypt ned i luftveiene, hvor de kan medføre 

helseskade. I USA har et betydelig antall unge mennesker blitt innlagt med akutt lungesvikt etter bruk 

av esigaretter, så kalt EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury). Selv om 

nikotin er avgjørende for avhengighetspotensialet til disse nye produktene og også av betydning for 

helsefaren forbundet med deres bruk, er det også mange andre faktorer som medvirker til den 

negative effekten disse produktene kan ha for folkehelsen, og det vil derfor være feil å gradere 

avgiften på disse produktene etter nikotininholdet alene. 

Vi støtter av pragmatiske hensyn en flat skatt på nikotinholdige produkter, men igjen understreke at 

vi er bekymret for at innføringen av disse produktene kan medføre helseskader for unge mennesker 

som ellers ikke ville startet med tobakk. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_o_017.pdf

