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Høringsinnspill til forslag om å innføre særavgifter på e-sigaretter og andre nikotinprodukter 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, 

forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med 

demens og deres pårørende.  

 
Nasjonalforeningen for folkehelsen takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget om å 
innføre særavgifter på e-sigaretter og andre nikotinprodukter.  
 
I følge Skattedirektoratets høringsforslag ligger det an til at EUs tobakksdirektiv trer i kraft i Norge i 
løpet av 2021. Det betyr at det om kort tid vil være en rekke nye nikotinprodukter for salg i Norge. I 
den forbindelse mener vi det er særdeles viktig at myndighetene følger opp med tiltak som vil 
begrense tilgjengeligheten for disse produktene så mye som mulig, spesielt med tanke på å beskytte 
barn og unge. Å nå målet om en tobakksfri ungdomsgenerasjon innebærer blant annet å forebygge 
at unge begynner med snus eller røyk, inkludert nye produkter som for eksempel e- sigaretter og 
andre nikotinprodukter. Regjeringens tobakksstrategi 2019 – 2021 slår fast at prisvirkemidler er et av 
de mest effektive tiltakene for å redusere tobakksbruk, spesielt blant unge og personer med dårlig 
kjøpekraft.  
 
Endringer i særavgiftregelverket (punkt 6 og 9) 

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslaget om at det skal innføres særavgifter på e-

sigaretter og andre nikotinprodukter, men vi har ikke tatt stilling til spørsmålet om hvorvidt avgiften 

bør differensieres eller ikke. Vi stiller oss bak Kreftforeningens innspill om at det som er viktig å ta i 

betraktning når man fastsetter avgiftsnivået, er at ungdom er en viktig målgruppe for 

tobakksindustrien når det gjelder nye tobakks- og nikotinprodukter, og at det derfor bør være en 

målsetting å sørge for et avgiftsnivå som bidrar til å forebygge rekruttering.  
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