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Hvordan kommer du videre med damppolitikken?

Har du spørgsmål til hvordan du som arbejdsgiver, leder eller virksomhedsejer skal forholde dig 
til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte Dansk e-Damper Forening og få flere 
oplysninger og en snak om, hvordan en damppolitik kan udformes.

Damppolitikken bør fastlægges igennem samtaler med dine medarbejdere, dine kunder, dine 
gæster eller brugerne af dine faciliteter om, hvordan reglerne kunne være for jer. 

• Hav fokus på, at damp og tobaksrøg ikke direkte kan sammenlignes 
Hav fokus på, at dampen for mange er en hjælp til ikke at begynde at ryge igen

• Hav fokus på, at et forbud vil kunne medføre større skade end gavn for de personer der 
enten har kvittet tobakken - eller gerne vil

Har du brug for et indblik i forskellige scenarier, fordele og ulemper i forbindelse med forskellige 
situationer - så tag et kig på DADAFOs hjemmeside, hvor foreningen løbende vil give forslag til 
hvordan du som virksomhedsejer, sikkerhedsrepræsentant eller tillidsmand rent konkret  
udformer en fornuftig damppolitik - både for medarbejdere og for gæster/kunder. 

Klik ind på: www.dadafo.dk/damppolitik - og få mere viden...

Hvem er DADAFO - Dansk e-Damper Forening?

DADAFO - Dansk e-Damper Forening er en uafhængig, nonprofit forbrugerorganisation, der er 
styret af medlemmerne. Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og foreningen drives for med-
lemmernes kontingent og deres frivillige donationer.  Foreningen har ingen økonomisk forbin-
delse til hverken tobaks-, medicinal- eller e-cigaret/e-damp branchen. Alt arbejde i foreningen 
udføres frivilligt.

DADAFO udtaler sig på vegne af de danske e-dampere samt de rygere, som forventes at ville  
anvende et e-damp produkt som et mindre skadeligt alternativ til tobak, evt. som  led i et ryge-
stop.

DADAFOs medlemmer er alle over 18 år - gennemsnitsalderen er ca. 40 år, og foreningens med-
lemmer kommer fra alle egne af landet.

DADAFO står altid til rådighed for en udviklende og informativ dialog, og man kan altid kontakte 
os med eventuelle spørgsmål - www.dadafo.dk

Kontakt via mail: info@dadafo.dk

DADAFO har også en offentlig Facebook-side, hvor interesserede kan følge med i damp-
relaterede emner. Søg på Facebook efter: ”Dansk e-Damper Forening”

Må man bruge en e-cigaret
- på kontoret

- på værkstedet
- på byggepladsen

- på skolen
- på universitetet

- på plejehjemmet
- på hospitalet

- på restauranten
- på caféen

- på værtshuset
- i biografen

- i parken
- på forlystelsesstedet

- kort sagt: Hvor må man dampe?
Udarbejdet af DADAFO - Dansk e-Damper Forening



Eksempler på forklarende og 
enkel skiltning

Hvad siger loven?

Det bliver nu tilladt at sælge e-damp produkter, der indeholder nikotin, til voksne personer -  
dvs. over 18 år. Loven træder i kraft den 7. juni 2016.

Som udgangspunkt er brugen af e-cigaretter tilladt - indendørs såvel som udendørs.  
Loven forbyder dog brugen af e-damp på institutioner, hvor børn og unge under 18 år opholder 
sig - dvs. vuggestuer, børnehaver, hos dagplejere, på folkeskoler, efterskoler og ungdomsuddan-
nelser. Loven forbyder også brugen af e-damp i kollektive transportmidler samt i taxaer.

Alle andre steder skal der udarbejdes en politik for brugen af e-damp.

Hele loven kan læses på Retsinformation - www.retsinfo.dk - skriv: “Lov om elektroniske ciga-
retter” i søgeboksens Titelfelt - og klik “Søg”. Så vil loven komme frem i søgeresultatet til højre.

Uddrag fra “Lov om elektroniske cigaretter m.v.”

Kapitel 2
§ 4. Lederen eller arbejdsgiveren skal på uddannelsesinstitutioner
og arbejdspladser, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, og på steder, 
hvortil offentligheden har adgang, udarbejde en skriftlig politik for 
anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig 
for brugere, medarbejdere og besøgende.
Stk. 2. Politikken, jf. stk. 1, skal som minimum indeholde oplysning 
om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

Gælder rygeloven ikke for e-cigaretter?

Nej - “Lov om Røgfri Miljøer” også kaldet “Rygeloven” - omfatter kun almindelige cigaretter. E-
cigaretterne - eller e-damperne - har nu deres egen lov.
Der er stor forskel på tobaksrøg og på dampen fra en e-damper. Det er ikke farligt at være i 
nærheden af en, der damper. Altså at blive ”udsat for passiv damp”. 
Og dette afspejler sig i lovgivningen ved, at hverken Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen 
har fundet belæg eller beviser for nødvendigheden af at forbyde brugen af e-damp.
Derfor er det ikke automatisk forbudt at bruge e-damp - hverken indendørs eller udendørs. 
Undtagelsen er som nævnt ovenfor på institutioner, hvor børn eller unge under 18 år opholder 
sig, samt i kollektive transportmidler og taxaer.

Arbejdspladsens damppolitik

Hver enkelt virksomhedsejer, arbejdsgiver eller leder skal ifølge loven om elektroniske cigaretter 
udfærdige en “damppolitik”, der skal være tilgængelig for brugere, medarbejdere og besøgende - 
både i form af tekst og via skiltning.

Hvilke fordele og ulemper er der ved e-damp?

• E-cigaretterne er forholdsvis nye - de har kun været kendt i ca. 10 år. Derfor er der fortsat 
fra mange en skepsis overfor, hvor farlige de kan være på længere sigt. 

• Englands “Royal College of Physicians” og “Public Health England” har fastslået, at risikoen 
ved at bruge e-cigaretter er mindre end 5% af risikoen, der er ved rygning af traditionelle 
tobakscigaretter, og at dampen fra e-cigaretter ikke udgør fare for andre via passiv damp.

• Dampen medfører ikke de samme lugtgener, som tobaksrøg
• Dampen sætter sig ikke i tøj, hud og hår, sådan som røg fra tobakscigaretter gør
• De fleste der damper, gør det for at undgå at ryge tobakscigaretter - og for en stor del af 

dem, er det lykkedes med et totalt rygestop via dampen. Damperne vil ikke tilbage til at ryge 
tobakscigaretter igen. For dem er dampen en redningskrans, der har givet dem helbredet, 
livskvaliteten og lugte- og smagssansen tilbage.

Hvad bør en damppolitik omfatte?

DADAFO anbefaler at virksomhedsejere, ledere og medarbejdere finder et kompromis mellem 
tilladelse til og forbud imod e-damp i den “damppolitik”, der skal udarbejdes.

Damppolitikken bør omfatte hvor, hvornår og hvordan dampen må anvendes:

•	 Hvor: Damppolitikken kan henstille til, at damp kun anvendes i et særskilt “damprum” eller 
et område af en arbejdsplads/restaurant/café, på en persons eget kontor eller udenfor i et 
separat dampområde. 
Damperne må ikke henvises til et evt. “tobaksrygerum”, da damperne ligesom ikke-ryger-
ne, er beskyttet mod passiv tobaksrøg via “Lov om røgfri miljøer” (Rygeloven)

•	 Hvornår: Må medarbejderne dampe i arbejdstiden eller må de kun dampe i pauserne?
•	 Hvordan: Damppolitikken kan opfordre til, at der bruges “neutrale” smagsvarianter, så 

dampen ikke via sin duft kan virke irriterende eller forstyrrende for andre
•	 Dampen kan ligne tobaksrøg - og evt. forvirring og misforståelser kan undgås ved tydelig 

skiltning, så ingen kan være i tvivl, om det er tilladt eller forbudt at dampe
•	 Konsekvenser af overtrædelse: Hvis man vælger at indføre hele eller delvise forbud, skal 

damppolitikken også beskrive konsekvenser af evt. overtrædelse af forbuddet 
 
DADAFO stiller gerne skabeloner for piktogrammer til rådighed - der kan downloades fra 
foreningens hjemmeside - www.dadafo.dk


