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

Legeforeningen viser til Skatteetatens høringsbrev av 2. februar, med forslag om å innføre særavgift 

på e-sigaretter og andre nikotinvarer. Vårt Innspill er innhentet fra relevante organisasjonsledd og 

behandlet i Legeforeningens sentralstyre 17. mars 2021. 

Legeforeningen støtter innføringen av særavgift på e-sigaretter og andre nikotinvarer 

Som følge av at forbudet om salg av e-sigaretter oppheves når EUs tobakksdirektiv (2014/40/EU) trer 

i kraft i Norge, støtter Legeforeningen forslaget om å innføre særavgift på e-sigaretter og andre 

nikotinvarer. Vi er imidlertid bekymret for at innføringen av nye avhengighetsskapende og potensielt 

helseskadelige nikotin- og tobakksprodukter vil føre til rekruttering av nye brukere, særlig ungdom. I 

Europakommisjonens SCHEER-rapport1 fremkommer det at det er godt dokumentert at e-sigaretter 

fungerer som en «gateway» til videre tobakksbruk blant unge mennesker. Vi vet at pris er et viktig 

virkemiddel i tobakkspolitikken fordi det har størst effekt på unge. Vi mener derfor at avgiftsnivået 

på e-sigaretter og andre nikotinvarer må settes tilstrekkelig høyt. 

Legeforeningen støtter en flat avgift 

E-sigaretter både med og uten nikotin er definert som tobakkssurrogater i tobakksskadeloven. En 

rekke bestemmelser gjelder derfor også for e-sigaretter, uavhengig av nikotininnhold. Som SCHEER-

rapporten belyser er det mange potensielt toksiske stoffer i e-sigarettdamp utover nikotin, herunder: 

acetaldehyd, formaldehyd, tobaksspesifikke nitrosaminer og flere flyktige organiske kjemikalier. E-

sigarettbruk gir også betydelig eksponering for ultrafine partikler, som trenger dypt ned i luftveiene. 

Selv om nikotin er sterkt avhengighetsskapende mener vi at den potensielle helseskaden som e-

sigarettbruk kan medføre er stor, uavhengig av nikotinnivå, og det taler for å ikke differensiere 

avgiften etter nikotinnivået i produktene. 

E-sigaretter og andre nikotinvarer må holdes utenfor taxfree-ordningen 

Legeforeningen er generelt kritisk til at nye avhengighetsskapende og potensielt helseskadelige 

produkter skal tilgjengeliggjøres for norske forbrukere. Av folkehelsehensyn, støtter vi derfor ikke 

forslaget til endringer om toll- og avgiftsfri kvote («tax free») for e-sigaretter, og mener at disse 

produktene må holdes utenfor taxfreeordningen.  

E-sigaretter og andre nikotinvarer må reguleres strengt 

 
1 

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

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


 
 
 
 
 

Legeforeningen vil understreke helserisikoen forbundet med bruk av e-sigaretter, både med og uten 

nikotin, og vil derfor ta til orde for en streng regulering av disse produktene. Når det åpnes for salg av 

e-sigaretter i løpet av året etterlyser vi: 

• Krav til testing av innholdsstoffene i e-sigaretter for innånding. 

• Krav til innholdsdeklarasjon av alt innhold i fordampningsvæske til e-sigaretter. 

• Forbud mot smakstilsetninger. 

• Reguleringer som gjør overvåkning av bivirkninger og skader av e-sigaretter mulig. 

• Holdningskampanjer der det advares mot bruk av e-sigaretter ovenfor befolkningen generelt, 

men spesielt overfor ungdom og gravide. 

• Nøytrale forpakninger og design på e-sigaretter og tilbehør. 

• Advarsler på alle typer e-sigaretter om at disse ikke bør benyttes under svangerskap. 

• Advarsler på e-sigaretter med nikotin om at nikotin er avhengighetsskapende og at en ikke 

kjenner langtidseffektene ved bruk av e-sigaretter.  
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