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Høring over udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af 
elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v. 
 

Lungeforeningen takker for muligheden for at afgive høring til udkast til bekendtgørelsen. Lungeforeningen 
finder det positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at regulere et p.t. ureguleret marked.  Vi finder det 
imidlertid problematisk, at lovforslaget ikke på alle punkter omfatter elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere uden nikotin. Vi mener, at alle elektroniske cigaretter og 
genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin bør være anmeldelsespligtige og omfattes af kontrol og 
håndhævelse i denne bekendtgørelse, idet der er fundet sundhedsskadelige stoffer i begge typer.  

 

Forbrugerne har krav på, at varer, som sælges i Danmark, er underlagt tilstrækkelig regulering og kontrol, 
og hensynet til forbrugersikkerheden bør vægtes særligt tungt, når man lovliggør potentielt 
sundhedsskadelige produkter.  

 

Overordnet fremgår det af bekendtgørelsens §6, at der kun må anvendes ingredienser, som ikke, bortset 
fra nikotin, udgør en risiko for menneskers sundhed i opvarmet eller uopvarmet form. Ligesom Kræftens 
Bekæmpelse ønsker Lungeforeningen en klarere definition på ”risiko for menneskers sundhed”, en 
beskrivelse af, hvordan man vil sikre dette, samt en afklaring af, om det er myndighedernes ansvar at sikre 
dette, eller om ansvaret ligger hos fabrikanter og importører. 
 

Lungeforeningen er meget bekymret for langtidsvirkningerne af brug af elektroniske cigaretter – både med 
og uden nikotin, som p.t. ikke er undersøgt i tilstrækkelig grad og efterlyser øgede dokumentationskrav til 
producenter. Samtidig opfordrer Lungeforeningen Sundhedsstyrelsen til nøje kontrol af mulige 
skadevirkninger med henblik på mulig tilbagekaldelse af sundhedsskadelige produkter, og man bør sikre 
uafhængig laboratoriekontrol og uafhængige standarder for målemetoder af indhold i både e-væsker og e-
røg.  

 

Bekendtgørelsen bør i særlig grad beskytte børn og unge. Det bør derfor ikke være tilladt at fremstille og 
sælge elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med aroma og sødme som f.eks. frugt, sodavand 
og slik, som henvender sig særligt til børn og unge. Derudover bør det sikres, at elektroniske cigaretter er 
udformet, således at disse produkter ikke kan anvendes med andre væsker end de godkendte. Det skal 
ligeledes sikres, at elektroniske cigaretter ikke har et design, udtryk eller på anden måde målrettes børn og 
unge. Vi ved, at netop smag, design og udtryk har stor betydning for, om børn og unge tager produkterne i 
brug og dermed tager et skridt nærmere en egentlig rygedebut.  

 

I dag kan børn og unge mange steder købe elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden 
problemer, derfor bør bekendtgørelsen have fokus på håndhævelse af alderskontrol for salg både i fysiske 
butikker og over internettet. Samtidig bør det ikke være tilladt at sælge elektroniske cigaretter og tilbehør 
på steder, hvor der færdes mange børn – fx på skoler og uddannelsesinstitutioner.    

 
Med venlig hilsen 

 
Anne Brandt 

Direktør i Lungeforeningen  
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