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Ændring af høringsvar vedr. høring over udkast til lovforslag om regulering af elek-

troniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere  

Dansk Erhverv sender hermed ændring af høringssvar vedr. udkast til lovforslag om regulering af 

elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere og har følgende bemærkninger. 

 

Kapitel 2 Anvendelse af elektroniske cigaretter med og uden nikotin 

Dansk Erhverv mener, at regulering af rygepolitikker vedr. elektroniske cigaretter skal være en 

del af lov om røgfrie miljøer og ikke stå i en lov om elektroniske cigaretter, idet det giver et ringe 

overblik over, hvad der kræves af arbejdsgiverne, når der er tale om ”rygning” på arbejdspladsen. 

 

Dansk Erhverv mener derfor, at udkastets forslag om lovgivning af rygepolitikker vedr. elektroni-

ske cigaretter skal udgå af forslaget og i stedet adresseres i loven om røgfri miljøer, hvor det na-

turligt og logisk hører hjemme, såfremt der er det fornødne sundhedsmæssige belæg for elektro-

niske cigaretters skadelige effekt på andre end rygeren. 

 

Med det foreliggende vidensniveau om de sundhedsskadelige effekter af dampene, bør det følgelig 

ikke være et krav, at virksomheder, hvortil der er offentlig adgang som anført i udkastets § 4, skal 

indføre en rygepolitik vedr. elektroniske cigaretter. Denne beslutning bør overlades til virksomhe-

derne selv. Et krav sådan ville i givet fald udgøre en ekstra administrativ byrde for de virksomhe-

der, som skal revidere deres rygelov. Hertil kommer, at det er meget uklart, hvilke virksomheder, 

der er omfattet af ”offentlig adgang”. 

 

Hvad angår døgninstitutioner og unges brug af elektroniske cigaretter, henføres til lov om røgfrie 

miljøer, jf. nedenfor. 

 

Uddrag fra Lov om røgfri miljøer: 
Institutioner og skoler for børn og unge  

§ 7. På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det 
ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.  

Stk. 2. For døgninstitutioner, opholdssteder, kostskoler, efterskoler og lign., der fortrinsvis har optaget unge i 15-16 
års alderen og derover, og som også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ry-
ger i rygerum og på deres egne værelser.  
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§ 8. For personer, der ikke er omfattet af § 7, er det ikke tilladt at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn 
og unge færdes.  

Stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum, hvor de pågældende kan ryge.  

 

Det anføres i den forbindelse, at de ansattes mulighed for at ryge på området bør opretholdes, jf. § 

8.  

 

Afsluttende kommentarer  

Hvis der ikke tages højde for vores bemærkninger, forbeholder vi os retten til at komme med 

yderligere kommentarer, samt opfordrer til, at det sikres, at de høringsparter, som normalt bidra-

ger ved drøftelser og ændringer af loven om røgfri miljøer, er inddraget og opmærksomme på at 

regulering af rygepolitikker på arbejdspladser også indgår i udkastet til lovforslag. 

  

Dansk Erhverv uddyber gerne overstående, hvis det har interesse.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lotte Engbæk Larsen 


