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DOK. NR.:

Høring over forslag til bl.a. lov om ændring af lov om røgfri miljøer FAID-6-29492
SAG. NR:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i mail af 24. februar d.& sendt FAID-6-1740

forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter HJS

mv., forslag til lov om ændring om lov om forbud mod tobaksreklame mv.,
forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til
personer under 18 ~r samt forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer i
høring.

FA bemærker, at dette høringssvar alene angår ændring af loven om røgfri
miljøer, da de øvrige lovudkast falder uden for FA’s virkeomr~de.

FA kan støtte, at anvendelsesomr~det for loven om røgfri miljøer udvides, s~
brug af elektroniske cigaretter - bade med og uden nikotin - omfattes af
samme regler, som gælder for almindelig tobaksrygning. Vi finder det ud fra
et forebyggelseshensyn vigtigt, at de regler, som gælder for bl.a. rygning p~
arbejdspladsen, også finder anvendelse ved brug af elektroniske cigaretter.
Heraf følger, at p~ steder, hvor der i henhold til loven om røgfri miljøer ikke
m~ ryges i dag, m~ der fremover heller ikke bruges elektroniske cigaretter.

Vi tilslutter os, at der er brug for tidligt at sikre miljøer fri for damp (emission)
fra elektroniske cigaretter med henblik p~ at forebygge sundhedsskadelige ef
fekter, ligesom der kan være brug for at forebygge, at ansatte ufrivilligt ud
sættes for damp (emission) fra elektroniske cigaretter. FA ser forslaget som
en sikring af, at arbejdsmiljø og indeklima ikke forringes p~ grund af brug af
elektroniske cigaretter, selv om man med den nuværende viden ikke har evi
dens for de heibredsmæssige effekter af elektroniske cigaretter.

FA kan samtidig tilslutte sig, at lovens definition p~ rygerum og rygekabine i
3 udvides, s~ den også omfatter brug af elektroniske cigaretter og, at andre
personer ikke ufrivilligt m~ udsættes for damp (emission) fra elektroniske ci
ga retter.

Bemærkningerne til lovforslaget
FA foreslår, at det bliver tydeliggjort i bemærkningerne til lovforslaget, at
virksomheder, som har en skriftlig rygepolitik med et totalt rygeforbud, auto
matisk bliver omfattet af ændringsloven, s~ disse virksomheder ikke skal ud
arbejde en ny skriftlig politik med nye interne regler.
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Vi har noteret os bemærkningerne til lovforslaget om de økonomiske og admi
nistrative konsekvenser for erhvervslivet. Vi foreslår, at det her bliver præci
seret, at virksomheder, som allerede opfylder gældende skiltningskrav, og
som har indført totalt rygeforbud, ikke belastes med administrative byrder og
meromkostninger som følge af lovændringen.
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