FAKTAARK 8

Vandpiber – Strammere regler og hårdere straf
BAGGRUND
Røg fra vandpiber indeholder mange af de samme sundhedsskadelige stoffer, som der
findes i cigaretrøg, og vandpiberygning medfører mange af de sundhedsskadelige effekter
som ses ved cigaretrygning, fx en række kræftsygdomme og KOL. Som med e-cigaretter
kan de forskellige smage lokke nye rygere til.
Studier indikerer, at vandpiberygning er forbundet med en øget risiko for at begynde at
ryge cigaretter.
NUVÆRENDE REGULERING
Som følge af lov om røgfri miljøer er det blandt andet ikke tilladt at ryge i indendørs
lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang og indendørs på serveringssteder. Ved et
serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på
eller ved salgsstedet. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning
kan finde sted.
Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på
serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer
drikkevarer i rygerum og rygekabiner.
Det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små værtshuse og
udskænkningssteder:
1.

der har alkoholbevilling,

2.

hvor der ikke serveres egentlig mad,

3.

hvor serveringsarealet er under 40 m2, og

4.

hvor der er borde og stole på serveringsarealet.

Vandpibecaféer er som udgangspunkt ikke omfattet af denne undtagelse.

TILTAG MED DEN NYE HANDLEPLAN MOD BØRN OG UNGES RYGNING

Samme forbud mod smagsstoffer, som der indføres for e-cigaretter m.v. – dvs. forbud mod
alle andre smagsstoffer end tobak og mentol.1
Skærpet straf for overtrædelse af rygeloven – fordobling af bøderne. Det vil dermed koste
vandpibecafeerne 10.000 kr., første gang de overtræder loven, 20.000 kr. anden gang og
40.000 kr. tredje gang.

Da det skal sikres, at et forbud mod smagsstoffer i andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak er i
overensstemmelse med tobaksvaredirektivet fastsætter Sundhedsministeren tidspunktet for ikrafttrædelse.
Dette vil alene ske når, og såfremt det EU-retlige grundlag er på plads.
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