
 

 

 

 

 

Høringssvar fra Sund By Netværket  

Vedr. forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. 

 

Synd By Netværkets tobakstemagruppe består af 57 faste medlemmer der arbejder med tobaksforebyggelse 
i 39 danske kommuner. Temagruppen har følgende bemærkninger til lovforslaget:  
 
Salg og markedsføring af e-væsker og tilbehør til e-cigaretter:  
Manglende regulering af salg af e- væsker og tilbehør der markedsføres direkte til børn og unge: Det er 
kendt at salgssteder fx kiosker der sælger slik og tobaksvare, gennem en årrække har solgt e-væsker der 
markedsføres til børn og unge, e-væsker med smag af slik som fx vingummi bamser og lakrids eller med 
smag af spiritus og cocktails. Ofte kan mindreårige også frit, men ulovligt, købe e-cigaretter. Temagruppen 
ser i lovforslaget ingen regulering af e-væske produkter og tilbehør til e-cigaretter, og markedsføringen af 
disse målrettet børn og unge. Temagruppen frygter på den baggrund, at børn og unge introduceres til 
rygning, ved tidligt at dampe på e-cigaretter.      
 
Regulering på ungdomsuddannelser og arbejdspladser er mangelfuld og forvirrende: 
Som temagruppen ser lovforslaget gives der mulighed for at ledelser på lokale ungdomsuddannelser og 
arbejdspladser kan beslutte, at e-cigaretter kan benyttes indendørs. Med forslaget kan man forestille sig at 
ungdomsuddannelser med mange rygere, vil foretrække at elever / studerende damper indendørs i 
vinterhalvåret. Nogle ungdomsuddannelser har en meget høj rygeprævalens, op imod halvdelen ryger 
dagligt eller ugentligt. Her åbnes op for at en stor andel af rygerne kan dampe indendørs! 
 
E-cigaretter som et produkt til rygeafvænning? 
Temagruppen repræsenterer størstedelen af de danske rygestopenheder og afholder årligt rygestop for 
1000 vis af borgere. E-cigaretter til rygeafvænning er ofte et spørgsmål der kommer på tale, mange rygere 
har brugt e-cigaretter som et billigt alternativ til cigaretter og til forsøg på rygeafvænning, uden succes. 
Temagruppen frygter, at man med loven legitimer e-cigaretter som et rygeafvænningsmiddel, men samtidig 
et produkt der ikke er testet til rygeafvænning og tilsyneladende fastholder rygningen og afhængigheden.       
 
 
På vegne af tobakstemagruppen i Sund By Netværket 
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