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REMISSVAR 

 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)  

 

Näringslivets Regelnämnd, NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter på betänkandets konsekvensutredning.  

 

NNR vill uppmärksamma följande brister i betänkandets konsekvensutredning.  

 

Det föreslås i betänkandet bl a åtgärder för att minska konsumtionen av tobaksfria 

nikotinprodukter. Det hänvisas i betänkandet (s 312) till en rapport av vilken det anges framgå 

att cigarettkonsumtionen har minskat med drygt en tredjedel sedan 2003. Samtidigt beskriver 

utredningen att konsumtionen hos unga av nya nikotinprodukter har ökat.  

Det anges att ”det enligt utredningens mening finns en överhängande risk för att de nya 

nikotinprodukterna minskar de positiva effekter för folkhälsan som är resultatet av många års 

tobakspreventivt arbete.” Enligt NNR saknas statistik kring i vilken mån minskningen av 

användningen hos vuxna av tobaksprodukter med nikotin har lett till ökad användning av nya 

tobaksfria nikotinprodukter, vilket NNR finner utgör viktig information för att kunna få en 

total bild av effekterna för folkhälsan av de förslag som presenteras. Det saknas också en mer 

ingående analys av olika alternativa lösningar till de förslag som lämnas.  

 

NNR anser också att brister finns när det gäller beskrivningen av effekterna på konkurrensen 

av förslagen. I betänkandet nämns (s 396) att det ”pågår en betydande handel med e-

cigarettvätskor från andra EU-länder, där privatimport står för en betydande del av den 

svenska konsumtionen.” Det anges vidare att detta är ”djupt problematiskt då det finns en risk 

att privatimporten gör att företagen kringgår punktbeskattning och svenskt regelverk.” Trots 

detta görs ingen analys av hur de föreslagna reglerna, om bl a förbud mot vätskor som är 

avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en 

tydligt märkbar doft eller smak annat än tobak, kommer att påverka privatimporten och 

därmed konkurrensen med svenska producenter och importörer. Utvecklingen av 

privatimporten är också en aspekt som borde analyserats mer i förhållande till effekterna av 

förbudet på konsumtionen.   

 

NNR förutsätter att ovanstående brister åtgärdas i den fortsatta processen innan beslut fattas.  
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