Viktig
information!

Ny lag om
elektroniska cigaretter

Från och med den 1 juli 2017
får Sverige en lagstiftning om
elektroniska cigaretter

Förpackningarna
Varje förpackning ska ha
hälsovarningar, innehålla ett
informationsblad och förses med
en innehållsdeklaration. Saknas
något av dessa får du inte sälja
produkten. Fram till den 1 januari
2018 får dock produkter som
tillverkats före 1 juli säljas.

Elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Den 1 juli träder lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare i kraft. Lagen
gäller alla e-cigaretter och påfyllnings
behållare med undantag för ecigaretter utan nikotin som ej går att
fylla på. Denna information beskriver
några av delarna i lagen som du som
säljer produkterna behöver känna till.

Reklam
Det är lagligt med viss reklam för ecigaretter på försäljningsstället, men
inte på internet, i radio, på tv eller i
tidningar.

Du som säljare har ett ansvar
Du som säljer e-cigaretter måste
anmäla det till kommunen. Du ska
dessutom ha ett egenkontrollprogram
som bland annat beskriver hur din
verksamhet ser till att lagen efterföljs.
Egenkontrollprogrammet ska skickas
till kommunen när du gör din
anmälan.

Sanktioner och påföljder
Följer du inte lagen kan du förbjudas
att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid allvarliga brister kan du
även få böter eller fängelse. Det är
kommunen och polisen som gör
kontroller där produkterna säljs.
Mer information
Kontakta din kommunala handläggare
om du vill veta mer om reglerna för ecigaretter eller besök
Folkhälsomyndighetens webbplats:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/li
vsvillkor-levnadsvanor/alkoholnarkotika-dopning-tobak-och-spelandts/tobak/e-cigaretter/

Åldersgräns
E-cigaretter och påfyllningsbehållare
får bara säljas till vuxna. Som
försäljare är du ansvarig att
kontrollera att köparen har fyllt 18 år.
Du ska ha en skylt i din butik, helst
vid kassan, som tydligt talar om
vilken åldersgräns som gäller.
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Ny lag om elektroniska cigaretter
 Anmäl till kommunen att du säljer
e-cigaretter
 Du måste ha ett egenkontrollprogram
 E-cigaretter får endast säljas till dem som
fyllt 18 år
 Du ska ha tydlig skyltning med information
om åldersgränsen
 Senast den 1 januari 2018 måste alla
förpackningar:
o innehålla ett informationsblad
o förses med en innehållsdeklaration
o ha hälsovarning
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