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Att: Anders Holt 

Sikkerhedsstyrelsen 

Nørregade 63 

6700 Esbjerg 

Den 18. februar 2020 

 

Svar på fornyet høring over udkast til lov om produkter og markedsovervåg-
ning – særligt vedr. regulering af salget af lattergas 

 

Dansk Erhverv har modtaget fornyet høring over udkast til forslag om produkter og markedsover-

vågning – særligt vedrørende lattergas, og har følgende kommentarer. 

 

Generelle bemærkninger 

Begrænsning af salg af lattergas til forbrugere 

Dansk Erhverv har noteret sig, at lovforslaget har til formål at begrænse forbrugernes, og særligt 

unges, adgang til lattergas. Dansk Erhverv er positiv overfor hensigten med lovforslaget og bifal-

der, at der også sættes fokus på salget af lattergas online, og ikke kun i de fysiske butikker.  

 

Dansk Erhverv har noteret sig, at begrænsningerne alene retter sig mod det forbrugerrettede salg, 

og finder det derudover centralt, at virksomheder fortsat vil kunne sælge lattergas i større partier 

end to patroner, og uden alderskontrol, i forhold til engrossalg til andre virksomheder.  

 

 

Specifikke bemærkninger 

 

§B 

Dansk Erhverv anerkender, at virksomheder, der driver internethandel til forbrugere, er forplig-

tede til at sikre et effektivt alderskontrolsystem, når butikken sælger varer, herunder lattergas, 

som er underlagt aldersrestriktioner. Et krav om alderskontrolsystemer online må imidlertid tage 

højde for de fysiske og teknologiske begrænsninger og muligheder der er, når et salg sker på en 

måde, hvor køber og sælger ikke mødes.  

 

Det er afgørende, at der ikke i én lovgivning stilles et krav, mens der i anden lovgivning stilles et 

andet krav til, hvordan alderskontrolsystemer online skal fungere. Vi skal derfor opfordre til, at 

der sikres en koordination af relevant lovgivning, hvori krav om alderskontrol fremgår, herunder 

den kommende tobaksplan, hvor der også indføres krav om alderskontrol online. Her anerkender 

lovudkastet, at den teknologiske løsning bør være til stede, før kravet implementeres, eksempelvis 

ved at alderskontrollen kan knyttes op på betalingsmidlet. Alderskontrol via betalingskort kræver 

dog, at kortholders bank vil medvirke til en sådan løsning, da det alene er banken, der i denne løs-

ningsmodel er bekendt med kortholders alder.  
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Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at det sikres, at den rette tilgængelige løsning til et alderskon-

trolsystem kan implementeres hos forhandlerne, inden kravet om aldersverificering online sættes 

i kraft. Nuværende løsninger, som brug af NemID, vil være omstændeligt og medføre et unødigt 

stort besvær for legitime forbrugere. Det vil derfor også være med til at flytte handlen til udlandet, 

hvor der ikke er tilsvarende krav.  

 

§C 

Henset til, at lattergaspatroner hidtil er blevet solgt i kasser indeholdende op til 10 patroner, vil 

lovforslaget medføre omkostninger for detailhandel og grossister, i form af tilbagekaldelser, om-

pakninger m.m.  

 

Den planlagte ikrafttrædelsesdato, den 15. maj 2020, forventes ikke at være tilstrækkelig tid til at 

de nuværende varelagre tømmes, og udskiftes med de nye pakninger med maksimalt to patroner. 

Derfor anmoder Dansk Erhverv om, at der indføres en periode på 3 måneder til at sælge ud af 

disse varer, samtidig med at lovforslagets øvrige bestemmelser overholdes – herunder salgsal-

dersgrænserne.  

 

Med venlig hilsen 

Matthias Lumby Vesterdal 


