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Høringssvar vedr. lovforslag om 
regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere 

 

 
Det er positivt at loven vil regulere aldersgrænsen i forhold til børn- og unge. Dog har mine egne 
erfaringer som pædagogisk leder i et ungetilbud, ikke vist at der er interesse for E-damp, fra vores 
unge brugere. Jeg har bogstaveligt talt, ikke set en´ eneste der bruger E-damp. 
Men naturligvis er det fornuftigt at regulere i forhold til aldersgrænsen. 
 

Det er også relevant at sætte afgifter på, men dog ikke i det ekstreme omfang lovforslaget lægger 
op til. 
 

Såfremt lovforslaget i sin nuværende form bliver vedtaget, vil det give store problemer for alle E-
dampere. Det lader umiddelbart til at være et bureaukratisk teoretisk skrivebords-forslag uden 
indsigt i virkeligheden. 
 

I lovforslaget beskrives det blandt andet at man ikke kender langtidsvirkningerne ved E-damp.  
Som svar herfor må det vel kunne konkluderes, at når E-damp har været på markedet i ca. 10 år, 
og såfremt dette skulle dette være meget skadeligt, ville der vel efterhånden være lang kø ved 
læger, lungeklinikker mv. hvor fællessymptomer ville gå igen og lægge pres på det danske 
sundhedsvæsen. Dette er ikke tilfældet.  
I forhold til vægtningen af forsigtighedsprincippet (i lovforslaget) står det ikke mål med de faktuelle 
forhold. Slet ikke set i lyset af de relativt få stoffer der er i E-damp. 
Ligeledes undrer det mig, i forhold til hvor mange tilsætningsstoffer der er tilladt i sminke, 
madvarer, legetøj osv. at et så relativt uskadeligt produkt som E-damp, skal underlægges så 
skrappe krav. 
 

Hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form, vil det naturligvis betyde butiksdød landet over og 
derved mistede arbejdspladser. I øvrigt er der mange butikker der har kaffe på kanden og hvor 
borgere - høj som lav - mødes med hinanden og udveksler erfaringer med E-damp. I det hele taget 
er E-damp også en stor social del af mange borgeres liv på lige linje med andre hobbyer. Dette 
giver en høj social kapital, som er noget af det vigtige kit, der binder samfundet sammen.  
Det ville være sørgeligt at miste. 
 

I forhold til `tankenes´ størrelse og diverse tekniske begrænsninger på de elektroniske produkter 
virker det slet og ret hysterisk - ud fra en virkelighedsbetragtning - at sætte så ekstreme 
begrænsninger på. 
Såfremt lovforslaget vedtages vil dette føre til monopolagtige tilstande hvor få og store producenter 
vil sætte sig på markedet og gøre det voldsomt dyrt for forbrugerne. Dette vil ikke være en reel 
konkurrence. 
 

Sidst men ikke mindst, har jeg selv oplevet de mærkbare fordele ved at gå fra tobak til E-damp.  
Det ville ligeledes være et sundhedsmæssigt selvmål af dimensioner at vedtage dette lovforslag i 
sin nuværende form. 
 

Jeg sætter min lid til at politikerne vil revidere dette lovforslag og lave en fornuftig lovgivning der 
tilgodeser de mange tusinder E-dampere, der har fået et langt bedre alternativ til den livsfarlige 
tobak. 

Med venlig hilsen 
Per Eltong 

Sundheds- og ældreministeriet 
Holbergsgade 6  
1057 København K 
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