
VAD ÄR EN ELEKTRONISK 
 CIGARETT RESPEKTIVE EN  

PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE?

ELEKTRONISKA CIGARETTER
En elektronisk cigarett är en produkt som kan 
 användas för att konsumera nikotinånga via ett 
munstycke. Det spelar alltså ingen roll om man inte 
har  nikotin i  den elektroniska cigaretten så länge 
den går att använda med  nikotin. Även en del av en 
 elektronisk cigarett räknas, till  exempel en ”patron” 
eller en ”tank”. Även då  den elektroniska cigaretten 
säljs utan patron eller tank räknas det som en  
elektronisk cigarett.

PÅFYLLNINGSBEHÅLLARE
En påfyllningsbehållare är en behållare som  innehåller 
nikotin och som kan användas för att fylla på en 
elektronisk cigarett.

Om en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare 
innehåller tobak räknas det som en tobaksvara och 
då gäller reglerna i tobakslagen. 

SNABBGUIDE

Att sälja  
elektroniska  
cigaretter och  
påfyllnings- 
behållare
LAGAR OCH REGLER

SNABBGUIDE

Information till 
dig som arbetar 
med försäljning 
av e-cigaretter.
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Fördjupad information 
hittar du i vår mer   
omfattande  broschyr:  
”När du vill veta mer”. 

Att sälja  
elektroniska  cigaretter och  påfyllnings- behållare

LAGAR OCH REGLER

NÄR DU VILL VETA MER

Information till dig som arbetar med försäljning av e-cigaretter

VILL DU HA MER 
INFORMATION?

KONTAKT OCH MER INFORMATION
• Du ska alltid kontakta kommunen i första hand 

med frågor som rör anmälan och försäljning av 
e-cigaretter. På webben kan du läsa om vad som 
gäller i just din kommun.

• www.polisen.se – här hittar du kontaktuppgifter 
och annan information.

• www.lansstyrelsen.se/vastragotaland – här 
finns mer information och kontaktuppgifter till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom 
länet.

• www.folkhalsomyndigheten.se – här kan 
du läsa mer om lagens regler och ladda ner 
material. Folkhälsomyndigheten har det centrala 
tillsynsansvaret.

• www.riksdagen.se – på riksdagens webbplats 
kan du läsa lagtexten i dess helhet.

SVENSKA



NU FINNS EN LAG  
OM E-CIGARETTER 

I den här broschyren följer en kort genomgång 
för dig som säljer, eller planerar att börja sälja, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
till konsumenter. I den här broschyren skriver 
vi  e-cigaretter. Vi menar då både elektroniska 
 cigaretter och påfyllningsbehållare.

Försäljning av e-cigaretter regleras  
sedan den 1 juli 2017 i lag.  

VARFÖR HAR VI EN LAG OM E-CIGARETTER? 
Vid reglering av e-cigaretter ska skyddet för folk-
hälsan vara vägledande. E-cigaretter kan vara en 
 inkörsport till nikotinberoende och leda till att man 
börjar  använda tobak istället. Det är alltså inte vilken 
vara som helst, utan det är viktigt att e-cigaretter har 
en särskild skyddsreglering. Dessutom är nikotin i 
 koncentrerad form giftigt, så det är extra viktigt att 
barn och ungdomar inte kan få tag på produkterna.

Innan du börjar sälja e-cigaretter måste du:  

• Anmäla – du måste anmäla till kommunen om  
du ska sälja e-cigaretter till konsumenter.

• Egenkontroll – du måste lämna in ett s k 
 egenkontrollprogram  till kommunen tillsammans  
med anmälan.

Vid försäljning av e-cigaretter:

• Åldersgräns – du får inte sälja e-cigaretter till någon 
som är under 18 år. Du måste försäkra dig om åldern 
genom t.ex. legitimation.

• Langning – om du misstänker att en e-cigarett ska 
lämnas över till någon under 18 år får du inte lämna 
ut den.

• Kontroll – du måste sälja e-cigaretter så att kontroll 
av åldern är möjlig. Du får t ex inte sälja e-cigaretter 
genom en obevakad automat.

• Information – du måste ha en tydlig och klart  
synlig skylt med information om att du inte säljer 
e-cigaretter till personer under 18 år. 

Krav på produkter och förpackningar:

• Produkter – du som säljer e-cigaretter  måste 
 kontrollera så att produkterna och dess  förpackningar 
uppfyller lagens krav, annars får de inte  säljas 
till konsumenter. Det här gäller till  exempel 
informations blad, innehållsdeklaration, produktkrav, 
hälsovarningar samt anmälan och rapportering till 
 Folkhälsomyndigheten.

• Presentation –  märkning på e-cigaretter eller dess 
 förpackningar får inte antyda att de är mindre  skadliga, 
är miljövänliga eller har  ekonomiska fördelar etc.  

Ansvar och tillsyn vid försäljning av e-cigaretter:

• Ansvar – det är du som är ansvarig för försäljningen. 
Det innebär att du måste hålla dig uppdaterad på 
lagens regler samt att du bör utbilda och stödja din 
personal.

• Sälja utan att anmäla – om du säljer e-cigaretter 
till konsumenter utan att anmäla det till kommunen 
eller säljer trots att kommunen förbjudit det, är det 
ett brott och du kan bli dömd till att betala böter 
eller till fängelse.

• Sälja till underårig – om du säljer e-cigaretter till 
en person som är under 18 år, eller till en person 
som du misstänker ska ge produkterna till en 
person under 18 år, är det ett brott och du kan bli 
dömd till att betala böter eller till fängelse.

• Hälsovarning och innehållsdeklaration – om 
du medvetet säljer e-cigaretter som saknar eller har 
en felaktig hälsovarning eller innehållsdeklaration är 
det ett brott och du kan bli dömd till att betala böter 
eller till fängelse.

• Tillsyn – det är kommunen och Polismyndigheten 
som utövar tillsyn över din verksamhet. För tillsynen 
får kommunen ta ut en avgift av dig. Sköter du inte 
försäljningen kan du förbjudas att fortsätta med den.
Kommunen kan också besluta att du ska vidta vissa 
åtgärder (föreläggande).

ÄR DU 
UNDER 25 ÅR?

VISA LEGITIMATION

18 ÅR VID KÖP AV
e-cigaretter & påfyllnings-

behållare
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