
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 22. november 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer
under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v.

(Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)

§ 1

I lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer
under 18 år, jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 21. oktober
2008, som ændret ved lov nr. 707 af 25. juni 2010, § 1 i lov
nr. 327 af 23. marts 2013 og § 3 i lov nr. 236 af 15. marts
2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 a indsættes:

»§ 2 b. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med, at kravene
i §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5, overhol-
des.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter har til enhver
tid uden forevisning af legitimation adgang til forhandleres
butikslokaler med henblik på at kontrollere overholdelsen af
§§ 1-2 a og regler udstedt i medfør af § 2 a, stk. 5.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsens repræsentanter kan mod be-
hørig legitimation og uden retskendelse kræve at få meddelt
alle oplysninger fra detailforhandlere og købere af alkohol,
tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter, der er nødvendi-
ge for kontrollen efter stk. 1.«

2. § 5, stk. 1, 1. og 2. pkt., affattes således:
»For overtrædelse af §§ 1-2 a og regler udstedt i medfør

af § 2 a, stk. 5, straffes butiksindehaveren, restauratøren, ho-

telværten, kantineindehaveren m.v. med bøde. Det skal ved
straffens udmåling betragtes som en særligt skærpende om-
stændighed, hvis overtrædelsen af §§ 1-2 a og regler udstedt
i medfør af § 2 a, stk. 5, er af grov eller gentagen karakter.«

§ 2

I lov nr. 426 af 18. maj 2016 om elektroniske cigaretter
m.v. foretages følgende ændring:

1. Efter § 15 indsættes i kapitel 6:

»§ 15 a. Sundhedsministeren kan bemyndige Sikkerheds-
styrelsen til at føre kontrol med, at kravet i § 15, stk. 1,
overholdes.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om ad-
gangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til
bemyndigelsen efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke
skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om udø-
velsen af de beføjelser, som Sikkerhedsstyrelsen bliver be-
myndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
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