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

Undertegnede er tidligere storrøyker, som har klart å legge bort tobakken ved hjelp av e-sigaretter. 

Jeg har holdt meg røykfri i mer enn seks år og jeg kjenner mange som har klart det samme. Det er 

med stor glede jeg registrerer at det omsider vil være mulig å få kjøpt nikotinholdig dampevæske 

over disk i Norge. 

Det som imidlertid er viktig nå, er at ikke uvitenhet og mangel på kunnskap fra myndighetenes side 

gjør at man innfører regler og avgifter som gir utilsiktede virkninger. Med en god innretning på 

avgiftssystemet og en tilgjengeliggjøring av nikotinholdig dampevæske, vil man kunne oppnå at flere 

greier å kutte røyken og gå over til det langt mindre skadelige produktet som e-sigaretter er. Dersom 

man på grunn av manglende kunnskap om bruken, gir regler og avgifter som ikke gir lovlig omsatt 

dampevæske et fortrinn i forhold til tobakksprodukter som røykes, risikerer man å miste et 

skadereduserende virkemiddel og man risikerer at man ikke får bukt med det svarte markedet for 

nikotinomsetning som finnes i dag. 

Det anbefales at Skattedirektoratet rådfører seg med NIKAN, som en interesseorganisasjon for bruk 

av røykfrie nikotinprodukter. De kan bidra med data om bruksmønster og forskning på området. 

Når det gjelder forslaget til endring i tollforskriftens § 5-1-2 første ledd, så er grensen på 20 ml 

nikotinholdig væske så lavt at det kan sammenlignes med å endre grensen for innførsel av sigaretter 

til én 20-pakning. Dette er uhørt lavt og vil knapt være mulig å forholde seg til for de som bruker e-

sigaretter. Væsken selges ofte i såkalte shortfillflasker på 60 ml og mange dampere veksler dessuten 

mellom flere forskjellige smaker. Hvordan dette skal løses dersom man f. eks skal på svenskehandel 

og har med seg 2-3 60 ml flasker fra Norge og skal tilbake igjen er jo også et spørsmål.  Må man i så 

fall ha egne «reiseflasker» som man må helle over på?  

Grensen for tax-free innførsel bør settes på 180 ml. 

Grensen for forenklet tollbehandling jfr § 4-20-3 bør settes til 360 ml. 

Når det gjelder størrelsen på avgiften, må den gjenspeile helsegevinsten man kan oppnå ved å bytte 

over til et produkt som er minst 95% mindre sykdomsfremkallende enn røyketobakk. Avgiften på 

nikotinholdig dampevæske bør derfor ikke overstige kr 1 pr ml, eller kr 60 pr 60 ml flaske. 

 

Med vennlig hilsen 

Sigrid Lerud 


