Regler för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Information om försäljning
av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare till
konsumenter
Bestämmelserna om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare finns i lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter (LTLP) och i
förordningen och föreskrifterna som är kopplade till LTLP. Där står bland annat att du som
tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter först måste anmäla det till kommunen.
Det här informationsbladet är en sammanfattning av
vissa bestämmelser som gäller vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är viktigt
att du som detaljhandlare känner till alla regler som gäller för verksamheten.
Definitioner i LTLP
• En elektronisk cigarett (e-cigarett) är en produkt som
kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett
munstycke, eller en beståndsdel av den produkten.
Detta omfattar en patron, en tank samt anordningen
utan patron eller tank.

• Med påfyllningsbehållare menas en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan
användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

• Med detaljhandel menas försäljning till konsumenter.
• Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe
eller en webbhandel för detaljhandel.

• Ett fysiskt försäljningsställe är en viss lokal eller annat avgränsat utrymme för detaljhandel.

• Med gränsöverskridande distansförsäljning menas

försäljning där konsumenten finns i Sverige vid tidpunkten för beställningen av varan eller produkten
medan återförsäljningsstället finns i ett annat land,

Bestämmelser om försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare regleras i lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter.
Bland annat gäller det här:

• Försäljningen ska först anmälas till kommunen, eller vid
gränsöverskridande distanshandel till Folkhälsomyndigheten.

• Åldersgränsen är 18 år för att få köpa e-cigaretter och

påfyllningsbehållare. På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.

• Folkhälsomyndigheten, kommunen och Polismyndigheten får utföra tillsyn.

• Kommunen får göra kontrollköp.
eller där försäljningsstället finns i Sverige och konsumenten i en annan medlemsstat.
Var ska anmälan lämnas in?
Du som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen. Anmälan som inte är gränsöverskridande, ska göras till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe
saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget
har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet,
till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.
Ska du bedriva gränsöverskridande distansförsäljning
måste du först registrera detta hos Folkhälsomyndigheten och fått registreringen bekräftad.

Egenkontroll
Du som bedriver detaljhandel med e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av produkterna,
och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är
lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet
ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att
följa lagen. I anmälan ska du bifoga egenkontrollprogrammet.
Om några uppgifter ändras efter anmälan har lämnats in
ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till kommunen
respektive Folkhälsomyndigheten.
Ålderskrav
E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller
lämnas ut i näringsverksamhet till någon som inte har
fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att den som tar emot varan har fyllt 18 år.
Om den som säljer eller lämnar ut produkten misstänker
att produkten kan komma att lämnas vidare till någon
under 18 år får den inte lämnas ut.
På försäljningsstället ska det finnas tydligt och synbart
meddelande med information om förbudet mot att sälja
eller lämna ut e-cigaretter och påfyllningsbehållare till
någon som inte fyllt 18 år.
E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska tillhandahållas
på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens
ålder. Det gäller oavsett om försäljningen sker via automat, webbhandel eller på liknande sätt.
Märkning och informationsblad
På förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska det finnas en innehållsdeklaration på svenska
samt följande text : ”Denna produkt innehåller nikotin
som är ett mycket beroendeframkallande ämne”. I förpackningen ska det även följa med ett informationsblad
på svenska.

ande, uppsökande eller uppmana till bruk. För information gällande regler om marknadsföring läs mer på
www.konsumentverket.se
Brister i produkten
Om du som detaljhandlare upptäcker brister i produkten
ska du omedelbart kontakta Folkhälsomyndigheten. Det
kan exempelvis vara att produkten inte är säker, av god
kvalitet eller att den på annat sätt inte uppfyller kraven i
lagen eller tillhörande föreskrifterna. Läs mer på
www.folkhalsomyndigheten.se
Tillsyn och kontrollköp
Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter
verksamheten så att den följer lagkraven.
Kommunen har även rätt att göra kontrollköp för att se
till att ålderskontroll sker vid försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Vad kan hända om reglerna inte följs?
Om du som näringsidkare inte följer reglerna kan du få
en varning eller föreläggande om att du måste åtgärda
bristerna. Du kan också förbjudas att sälja e-cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Det är straffbart att bryta mot vissa regler, och det innebär att du kan dömas till böter eller fängelse.
Det är därför viktigt att du som näringsidkare har rutiner
i verksamheten som säkerställer att reglerna följs.
Avgifter
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Mer detaljerad information om märkning och informationsblad finns i LTLP samt i förordningen och föreskrifterna som är kopplade till lagen.
Marknadsföring
Inne på fysiska försäljningsställen får endast marknadsföring som uppfyller kravet på särskild måttfullhet förekomma. Sådan marknadsföring får inte vara påträng-
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