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Høringssvar vedrørende forslag om lov om fremstilling, 
præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 

DA er enig i, at det er vigtigt med fokus på faktorer, der har betydning for 

medarbejdernes helbred. Det gælder også for brug af tobak på arbejdspladsen, 

hvilket også i mange år med rette har haft mange virksomheders og medarbej-

deres bevågenhed. 

DA skal dog beklage, at der med lovforslagets forslag om ændring af lov om 

røgfri miljøer, således at elektroniske cigaretter kommer ind under lovens regu-

lering og forbud, sker et principielt indgreb i ledelsesretten. Dette var også 

DA’s holdning ved vedtagelsen af lov om røgfri miljøer i 2007, jf. således også 

Sundhedsudvalget 2006-07, L 191, bilag 4. 

Denne del af lovforslaget ligger uden for det EU-direktiv, der i øvrigt ligger til 

grund for lovforslaget. 

DA finder, at spørgsmål om brug af elektroniske cigaretter på arbejdet kan 

håndteres inden for de almindelige rammer på den enkelte arbejdsplads, her-

under via samarbejdsreglerne. DA finder, at lovgivningsmagten generelt skal 

være tilbageholdende med at regulere arbejdsretlige emner.  

DA kan heller ikke støtte, at med lovforslaget vil brug af elektroniske cigaretter 

som sådan blive sidestillet med bestemmelserne om tobaksrygning i lov om 

røgfri miljøer, uanset at det ikke er veldokumenteret om de er sundhedsskade-

lige eller ej.  

Lovindgreb med virkning for arbejdspladsen også uden for egentlige arbejds-

miljøemner bør efter DA’s opfattelse hvile på et sikkert grundlag. 

På det grundlag er det DA’s holdning, at det som i dag bliver op til den enkelte 

virksomhed, om dens rygepolitik skal omfatte brug af elektroniske cigaretter. 

DA finder, at virksomheder inden for de eksisterende rammer kan håndtere 

brug af elektroniske cigaretter. 

Indgrebet og den manglende dokumentation 

DA har således bemærket, at forslag til lov om fremstilling, præsentation og 

salg af elektroniske cigaretter m.v. i henhold til bemærkningerne vil medføre, 

at "...brug af elektroniske cigaretter både med og uden nikotin omfattes af de 

samme regler, som gælder for rygning. Det indebærer, at de regler der gælder 

i lov om røgfri miljøer i dag, fremover også vil finde anvendelse for brug af 

elektroniske cigaretter. Dette gælder uanset, om produkterne indeholder niko-
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tin eller ej." 

Om den sundhedsfaglige dokumentation, der ligger til grund for forslaget, 

fremgår det videre af lovforslagets bemærkninger, at det endnu ikke muligt at 

vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved af brug af elektroniske 

cigaretter, da der på nuværende tidspunkt kun foreligger få kliniske undersø-

gelser, og at de er forholdsvist usikre, bl.a. som følge af små undersøgelsespo-

pulationer.  

Derudover fremgår det også, at undersøgelserne ikke indikerer, at brug af 

elektroniske cigaretter er absolut ufarligt for hjerte-kar-systemet, og at det 

ikke kan afvises, at der er skadelige helbredseffekter ved brug af elektroniske 

cigaretter, der udleder damp. 

Sundhedsstyrelsen kan dog ifølge lovforslagets bemærkninger konstatere, at 

de fleste væsker til elektroniske cigaretter indeholder propylenglykol og glyce-

rol, som bl.a. er kendt for at irritere luftvejene, ligesom stofferne kan virke ud-

tørrende på slimhinder i øjne og mund.  

Endvidere fremgår det, at der er eksempler på, at der er fundet formaldehyd i 

elektroniske cigaretter, som er et kræftfremkaldende stof.  Sundhedsstyrelsens 

overordnede vurdering er således, at der er potentielle helbredsrisici forbundet 

med flere indholdsstoffer end blot nikotin i brugen af elektroniske cigaretter.   

Begrundelsen for at lade elektroniske cigaretter blive omfattet af de samme 

regler, som gælder for rygning, synes således at være, at der er fundet eksem-

pler på indhold af sundhedsskadelige stoffer, men at der generelt alene synes 

at være tale om indholdsstoffer, der virker irriterende, samt at kliniske studier 

af mulige sundhedsskadelige effekter er indikative og usikre.  

Med lovforslaget vil brug af elektroniske cigaretter som sådan blive sidestillet 

med bestemmelserne om tobaksrygning i lov om røgfri miljøer, uanset at det 

altså ikke er veldokumenteret, om de er sundhedsskadelige eller ej. 

Lovforslagets angivelse af virkninger for erhvervslivet er ikke fyldest-

gørende 

Forslaget om i det hele taget at lade elektroniske cigaretter omfatte af rygelo-

vens bestemmelser er i det lys mere indgribende end angivet. 

Det vil medføre, at virksomheder, hvor ansatte (selv på enkeltmandskontorer) 

benytter elektroniske cigaretter, vil skulle forbyde brugen eller indrette rygeka-

biner/rygerum, subsidiært henvise ansatte til at afbryde arbejdet for at gå uden 

for virksomhedens bygninger for at bruge elektroniske cigaretter – igen uden 

der er nogen god dokumentation for eventuelle mulige sundhedsskadelige ef-

fekter.  

Virksomhederne har også omkostninger ved ny skiltning og rygepolitik m.v. 

Med venlig hilsen 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 

Sign. Flemming Dreesen 

 


