
 
 

 
  

Byrådet 
 

 
 

Mødet den 28.01.2013 
 

 

Punkt 9. 

 

Ligestilling mellem almindelige cigaretter og e-cigaretter i ”Regler om røgfri 

miljøer i Aalborg Kommune”. 
 

2008-6839. 

 

Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune og-

så skal omfatte e-cigaretter, således at disse ligestilles med almindelige cigaretter i regelsættet. 

 

HovedMED-udvalget har drøftet forslag til også at lade rygereglerne gælde for e-cigaretter og anbe-

faler i enighed, at byrådet godkender indstillingen herom. 

 

Tina French Nielsen var fraværende. 

 

 

Sagsbeskrivelse 

 

Som baggrund for beslutningen er der nedenfor et uddrag af tekst fra Kræftens bekæmpelse om e-

cigaretter. 

 

”Dampe fra e-cigaretter forurener, og det kan være svært at se, om der ryges på en elektronisk ciga-

ret eller en almindelig cigaret. Det kan gøre det svært at håndhæve rygeregler, fordi andre tror, at 

man må ryge, når der ryges e-cigaretter.  

 

E-cigaretter forurener omgivelserne med ukendte kemikalier. Derfor bør rygeregler og lovgivning 

om røgfri miljøer også omfatte e-cigaretter.  

 

E-cigaretter afgiver dampe til omgivelserne. Dampen kan indeholde nikotin, partikler og ukendte 

kemiske stoffer. Man ved ikke, hvilke sundhedsskader, der er ved at indånde nikotin og andre kemi-

ske stoffer på dampform for de voksne og børn, der opholder sig i nærheden. De stoffer, der er i e-

cigaretter, kan spredes og forurene luften og omgivelserne indendørs. 

Problematikken om E-cigaretter er meget vanskeligt at redegøre for, da der er stor forskel på ind-

holdet i de forskellige produkter, og da producenterne ikke vil oplyse, hvad de bruger af tilsæt-

ningsstoffer samt ønsker at få undersøgt effekten af disse. 

 

E-cigaretter er forbudt i mange lande og WHO (1) anbefaler at forbyde dem. Dette skyldes, at der er 

undersøgelser, der viser, at der er stor sandsynlighed for, at e-cigaretterne er sundhedsskadelige. 

 

I Danmark er nikotin ampuller til e-cigaretter forbudt ifølge lægemiddelslovgivningen. Producen-

terne har ikke fremsendt dokumentation for effekt, og hvad indholdet er. Derfor er nikotin i e-

cigaretter forbudt. Det viser sig, at nikotinampuller kan købes i Danmark, selvom dette er forbudt at 

sælge. 
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Da e-cigaretter er et meget nyt produkt, og producenterne ikke vil oplyse indholdet, så er det be-

grænset, hvad der findes af videnskabelige undersøgelser. Men der dog enkelte analyser, der viser 

en skadelighed. 

 

Det er vist i en afhandling, at e-cigaretter efter kort tids rygning har den samme effekt på lungevæ-

vet som rygning af cigaretter (4). Dette er også i et omfang vist ved passiv rygning af dampe fra e-

cigaretter (5). 

 

En del af e-cigaretternes indhold af tilsætningsstoffer består af 1/3 af sovs fra cigaretproduktionen. 

Den sovs cigaretproducenterne bl.a. bruger til at regulere nikotin indholdet i cigaretterne. Det er 

derfor, at den Amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) (2) har fundet nikotin i e-cigaretter, der var 

mærket med, at de ikke indeholdt nikotin. Dette indhold af sovs fra cigaretproduktionen kan medfø-

re, at der også er kræftfremkaldende stoffer i røgen fra e-cigaretter, dette er dog ikke dokumenteret. 

 

FDA har også målt de kræftfremkaldende nitrosaminer i røgen fra e-cigaretter. (2).  
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