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Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, 
alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere m.v. 
Jordemoderforeningen har med interesse læst udkast til bekendtgørelse baseret på ovennævte 

høring.  

Overordnet finder Jordemoderforeningen det meget positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at 

regulere markedet for e-cigaretter. Dog giver udkastet anledning til følgende bemærkninger.  

 

Af bekendtgørelsens § 5 fremgår det, at der kun må anvendes ingredienser med høj renhed til 

fremstilling af den nikotinholdige væske. Jordemoderforennigen antager, at der forefindes en 

definition af 'høj renhed', men hæfter sig ved, at der dog må forekomme spor af andre stoffer, 

såfremt det ikke er teknisk muligt at undgå disse under fremstillingen. Det bør præciseres, at dette 

kun kan finde sted såfremt det sporbare stof ikke udgør en kilde til trussel for individets sundhed.  

Af § 6 fremgår det, at der, bortsat fra nikotin, i den nikotinholdige væske kun anvendes 

ingredienser, som ikke udgør en risiko for menneskers sundhed i opvarmet eller uopvarmet form. 

Jordemoderforeningen finder, at dette er en formulering, der kan give anledning til usikkerhed og 

individuel tolkning. Der efterlyses således en mere tydelig definition af, hvad der forstås ved risiko 

for menneskers sundhed. Heraf følger også en nødvendig præcisering af, hvorvidt det er 

myndighederne ansvar at sikre dette, eller om dette ansvar ligger hos producent og/eller importør.  

Jordemoderforeningen mener, at det er nødvendigt at sikre, at børn og unge i videst mulige omfang 

beskyttes mod e-cigaretter, således at de ikke får en fortrolighed med at ryge e-cigaretter. Det er 

glædeligt, at bekendtgørelsen til en vis grad imødekommer dette, dog er det Jordmoderforeningens 

opfattelse, at dette kunne gøres tydeligere.  I §11 pointeres det, at hver pakning skal indeholde en 

notits om, at produktet ikke anbefales til brug for unge og ikkerygere. Jordemoderforeningen mener, 

at dette kunne skærpes, således at det i stedet skulle fremgå, at produktet ikke bør anvendes af unge. 
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Yderligere fremgår det af §11, stk 3, at hver pakning skal indeholde advarsler henvendt til 

specifikke risikogrupper.  I denne henseende må gravide, der kunne tænkes at anvende e-cigaretter 

med nikotin, udgøre en særlig risikogruppe. Det fremgår dog ikke, hvordan disse specifikke 

risikogrupper generelt tænkes klassificeret, og generelt hvilke risikogrupper, der specifikt skal stiles 

mod, hvorfor Jordemoderforeningen opfordrer til, at dette præciseres.  

Jordemoderforeningen takker for mulighedenfor at afgive høringssvar. 
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