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Forslag 

til 

 

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere1)
 

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde og definitioner 

§ 1. Loven finder anvendelse på lattergas. 

§ 2. I denne lov forstås ved: 

1) Lattergas: En beholder, der i overvejende grad indehol- 

der N2O, og hvis indhold ikke er beregnet til medicin- 

ske formål. 

2) Forbruger: En fysisk eller juridisk person, der hovedsa- 

gelig handler uden for sit erhverv. 

Kapitel 2 

Salg og markedsføring af lattergas til forbrugere 

§ 3. Det er forbudt at sælge mere end 17 g lattergas til 

hver enkelt forbruger pr. dag, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Lattergas må ikke sælges eller markedsføres i Dan- 

mark til forbrugere under 18 år. 

§ 4. Forbrugere må ikke indføre mere end 17 g lattergas 

til Danmark pr. dag, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Lattergas må ikke indføres til Danmark af forbru- 

gere under 18 år. 

§ 5. Det er forbudt at sælge lattergas til forbrugere fra ud- 

salgssteder, hvor der sælges alkohol, tobaksvarer, tobakssur- 

rogater, urtebaserede rygeprodukter eller elektroniske ciga- 

retter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin. 

§ 6. Forhandlere af lattergas skal ved forbrugerrettet inter- 

nethandel drive et effektivt alderskontrolsystem. 

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler 

om alderskontrolsystemet nævnt i stk. 1, herunder om de 

nærmere krav til systemet, og om forhandleres pligt til at gi- 

ve kontrolmyndigheden oplysninger om systemets indhold 

og anvendelse. 

§ 7. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om 

kontrol med salg og markedsføring af lattergas til forbruge- 

re, herunder om udstedelse af forbud og påbud. 

Kapitel 3 

Kontrol 

§ 8. Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaven som kontrol- 

myndighed og fører kontrol med, at regler i denne lov og 

regler fastsat i medfør af denne lov overholdes. 

Stk. 2. Kontrol efter stk. 1 skal udøves på en sådan måde, 

at der gribes ind med de midler og den hurtighed, som risi- 

koens alvor kræver, herunder ved brug af en skjult identitet. 

§ 9. Kontrolmyndigheden kan fra enhver kræve alle op- 

lysninger, som skønnes nødvendige for kontrolmyndighe- 

dens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold 

hører under kontrolmyndighedens kompetence. 

§ 10. Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig 

legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervs- 

mæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes 

produkter, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområ- 

de. 

Stk. 2. Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget 

foretage tekniske undersøgelser af et produkt på stedet. 

Stk. 3. Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumen- 

tationen af kontrolbesøget fotografere og optage video samt 

medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse. 

Stk. 4. Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller 

flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen ef- 

ter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2. 

Stk. 5. Politiet yder om nødvendigt bistand til kontrollens 

gennemførelse. Erhvervsministeren kan efter forhandling 

med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom. 

 

 

 
1)  Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure 

med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation). 
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§ 11. Told- og skatteforvaltningen yder efter aftale mel- 

lem skatteministeren og erhvervsministeren kontrolmyndig- 

heden bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 8. Er- 

hvervsministeren kan efter forhandling med skatteministe- 

ren fastsætte nærmere regler herom, herunder om, at told- 

og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt, hvor 

modtageren af produktet ikke er erhvervsdrivende, og at 

told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt i 

lufthavne, havne eller ved grænseovergange el.lign. hvor 

den, der indfører produktet, ikke er erhvervsdrivende, hvis 

det pågældende produkt formodes ikke at være i overens- 

stemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i med- 

før af denne lov. 

Stk. 2. Erhvervsministeren kan i regler fastsat i medfør af 

stk. 1 endvidere fastsætte, hvordan kontrolmyndigheden 

træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmel- 

se med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af den- 

ne lov, og om produktet kan konfiskeres og destrueres. 

Kapitel 4 

Straf 

§ 12. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden 

lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) overtræder §§ 3, 4 eller 5 eller § 6, stk. 1, 

2) undlader at give kontrolmyndigheden oplysninger efter 

§ 9, stk. 1, eller afgiver urigtige oplysninger i forbin- 

delse med sagsbehandlingen, 

3) undlader at give kontrolmyndigheden adgang efter § 

10, stk. 1, 

Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan under skærpende omstæn- 

digheder stige til fængsel indtil 2 år. Det anses som skær- 

pende omstændigheder, når 

1) overtrædelsen har fremkaldt fare for sikkerhed eller 

sundhed, 

2) overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig per- 

sonskade eller døden til følge, 

3) der er tale om gentagelsestilfælde, hvor virksomheden 

tidligere har begået en lignende overtrædelse, 

4) overtrædelsen er begået som led i en systematisk over- 

trædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje el- 

ler 

5) den erhvervsdrivende har forsøgt at omgå eller unddra- 

ge sig kontrolmyndighedens kontrol. 

Stk. 3. Har nogen ved en eller flere handlinger begået fle- 

re overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af 

denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, 

sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har no- 

gen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller 

regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre 

love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sam- 

menlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov 

eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for 

overtrædelsen af den eller de andre love. 

Stk. 4. Har nogen ved en eller flere handlinger begået fle- 

re overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af 

denne lov, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af 

fængselsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, 

idømmer retten en bøde ved siden af fængselsstraffen. Det 

samme gælder, hvis nogen ved en eller flere handlinger har 

overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov 

og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov 

eller regler fastsat i medfør af denne lov medfører bødestraf 

og overtrædelsen af den eller de andre love medfører fæng- 

selsstraf. 

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når sær- 

lige grunde taler herfor. 

Stk. 6. I regler, der er udstedt i medfør af denne lov, kan 

der fastsættes straf af bøde. Der kan tillige fastsættes forlæn- 

gede forældelsesfrister på op til 5 år i regler udstedt i medfør 

af denne lov. 

Stk. 7. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso- 

ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Kapitel 5 

Ikrafttrædelse 

§ 13. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovti- 

dende, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for 

ikrafttrædelse af § 6. 

Kapitel 6 

Territorial gyldighed 

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 
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