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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

1.  Indledning 

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed har udarbejdet et forslag til Inatsisartutlov 

om forbud mod rygning, der forelægges Inatsisartut til behandling ved FM2010.  

Forslaget gennemfører et generelt forbud mod at ryge indendørs og afskaffer 
adgangen til etablering af indendørs rygerum samt muligheden for lejlighedsvis 

tilladelse til indendørs rygning.  

Forbuddet mod indendørs rygning afløser således bestemmelserne om røgfrie miljøer 
i den nuværende landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer samt 

mærkning af tobaksvarer. 

 

2. Forslagets hovedpunkter 

Forslaget om ændring af landstingsforordning om tobak og sikring af røgfrie miljøer 
samt mærkning af tobaksvarer ændrer forordningens titel og ophæver 

bestemmelserne om røgfrie miljøer. 

Forslaget er således en konsekvens af det fremsatte forslag til Inatsisartutlov om 

forbud mod rygning. 

Forordningens øvrige bestemmelser om tobak, salg af tobaksvarer, mærkning af 
tobaksvarer, reklame for tobaksvarer og foranstaltninger for overtrædelse af 

bestemmelserne fortsætter uændret. 

 

3. Gældende ret 



Med Landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie 
miljøer, samt mærkning af tobaksvarer, blev området for første gang reguleret. I 
1998, 2000 og 2004 skete der en opstramning af reglerne om rygeforbud. Området er 
i dag reguleret ved Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og 

sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.   

 

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget har ikke nogen økonomiske eller administrative konsekvenser for det 

offentlige. 

 

5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

Forslaget har ikke nogen økonomiske eller administrative konsekvenser for 

erhvervslivet m.v. 

 

6. De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Forslaget har ikke nogen økonomiske eller administrative konsekvenser for 

borgerne. 

 

7. De miljø- og naturmæssige konsekvenser 

Forslaget vurderes ikke at medføre væsentlige miljø- og naturmæssige konsekvenser. 

 

8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre 

Forslaget påvirker ikke forholdet til Rigsfællesskabet eller medvirker til øget 

selvstyre. 

 

9. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget er en konsekvens af det fremsatte forslag til Inatsisartutlov om forbud mod 
rygning. Forslaget ophæver derfor kun de nuværende bestemmelser om røgfrie 

miljøer samt ændrer landstingsforordningens titel. 



Der er således ikke tale om ændringer i landstingsforordningens indhold, hvorfor 
forslaget ikke har været sendt i høring blandt myndigheder og organisationer.  

  

  

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

Til nr. 1  I titlen udgår ordene ”tobak og sikring af røgfrie miljøer samt”. 
Forordningens titel er herefter: ”Landstingsforordning om salg og mærkning af 

tobaksvarer”. 

Til nr. 2  §§ 2 – 7 om røgfrie miljøer ophæves. 

 

Til § 2 

 Ikrafttrædelsesdatoen følger forslaget til Inatsisartutlov om forbud mod rygning, der 

har samme ikrafttrædelsesdato. 

  


