
 

 

 

Försäljning av e-cigaretter och e-vätskor kräver tillstånd 
Från och med den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser avseende försäljning 

och överlåtelse av e-cigaretter och e-vätskor. Det här innebär att du som 

säljer eller överlåter e-cigaretter och e-vätskor med en högre nikotinhalt 

behöver söka tillstånd för att få göra det. Här kan du läsa mer om hur du gör, 

vad det kostar och vilka regler som gäller.  

Det är Länsstyrelsen i ditt län som utfärdar tillstånd. Tillstånd söker du i e-

tjänsten ”Ansökan om tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska 

produkter”. E-tjänsten hittar på din Länsstyrelses webbplats, under ”E-

tjänster och blanketter” – ”Kemikalier och kemiska produkter”. Du kan 

också söka på e-tjänstens namn i webbplatsens sökfält. På webbplatsen 

finns även en manual för ifyllande av e-tjänsten.  

Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se) 

Behöver jag ett tillstånd? 

Du behöver tillstånd för försäljning och överlåtelse av vissa särskilt farliga 

kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor. Det gäller produkter som 

är klassificerade som akut toxiska i farokategori 1, 2 eller 3 och som är 

märkta med symbolen dödsskalle. En e-cigarett som säljs med e-vätska i sig, 

till exempel en e-cigarett för engångsbruk, omfattas också av 

bestämmelserna. Klassificeringen ska framgå av säkerhetsdatabladet som 

tillhör produkterna. 

 

Bestämmelserna kring särskilt farliga kemiska produkter syftar till att 

begränsa förekomsten av bland annat giftiga kemikalier i samhället.  

Tillståndskrav  

Kravet på tillstånd gäller i Sverige och i hela distributionskedjan oavsett om 

man överlåter produkten till en annan försäljare eller säljer direkt till 

konsument. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/


 

 

Ansökan om tillstånd  

Ett så kallat överlåtelsetillstånd ansöks hos Länsstyrelsen i det län som 

försäljningen och överlåtelsen ska ske. Du kan söka tillstånd för flera 

överlåtelseplatser (till exempel butiker och lager) inom samma län i en och 

samma ansökan. Har man överlåtelseplatser i mer än ett län, måste tillstånd 

sökas i samtliga län som man har överlåtelseplatser i. Det är tyvärr inte 

möjligt att ansöka för överlåtelseplatser utanför det län som ansökan 

handläggs i.  

Tillståndet är kopplat till de angivna överlåtelseplatserna och till ditt 

specifika bolag (organisationsnummer). Det är därför inte möjligt att 

överlåta tillståndet till en annat bolag. Tillståndet gäller i högst fem år.  

Ansökan om generellt tillstånd 

Om du säljer eller överlåter många olika typer av e-cigaretter och e-vätskor, 

till exempel med olika smaker, ska du ansöka om ett generellt 

överlåtelsetillstånd för e-cigaretter och e-vätskor.  

I manualen för ifyllande av e-tjänsten ”Ansökan om tillstånd för överlåtelse 

av särskilt farliga kemiska produkter” finns information om hur du ansöker 

om generellt tillstånd. 

Avgift 

Ansökansavgift tas ut för handläggning av ansökan. Handläggning påbörjas 

normalt först när avgiften har betalats. Betalning av ansökningsavgiften gör 

du direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Hur du gör inbetalningen 

står på sista steget i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas. 

• Avgiften för försäljning av e-cigaretter, e-vätskor och yrkesmässig 

överlåtelse av andra särskilt farliga kemiska produkter är 2 900 kr. 

Avgifter för tillståndet framgår av 6 kap. 48 § förordning (1998:940) om 

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt i 10 § 

avgiftsförordningen (1992:191). 

Handläggning 

Ansökan handläggs inom 8–12 veckor från det att betalning kommit in och 

ansökan är komplett.  

Vid prövningen kontrolleras bland annat att du och din personal har god 

kunskap och lämpliga rutiner för hanteringen av produkterna. Du måste 

också beskriva 

• hur ni ser till att obehöriga inte har tillgång till produkterna 

• hur produkterna förvaras så att de inte kan läcka ut till via avloppet 

• hur eventuellt avfall som uppkommer omhändertas på miljömässigt 

bästa sätt. 



 

 

Om ansökan behöver kompletteras med uppgifter som saknas kommer du 

bli kontaktad via den e-post du har fyllt i. 

Besked om ansökan  

När vi har bedömt att tillstånd kan lämnas skickas det till den e-post du har 

fyllt i. Om du är ansluten till en digital brevlåda skickas beskedet också till 

den. 

Bestämmelser 

7 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer  

• Tillstånd krävs för överlåtelse och annan än yrkesmässig hantering 

(privat hantering) av särskilt farliga kemiska produkter  

4 kap. 2 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska 

produkter och biotekniska organismer  

• Här framgår definitionen på ”särskilt farliga kemiska produkter”. Bland 

annat omfattas produkter som är klassificerade som akut toxiska i 

farokategori 1, 2 eller 3. E-vätskor med en högre halt nikotin är därför en 

särskilt farlig kemisk produkt. 

4 kap. 3 a § i KIFS 2017:7 

• Här står att konsumenter inte behöver tillstånd för dessa produkter. 

Mer information 

Hantering av e-cigaretter och e-vätskor omfattas inte bara av 

kemikalielagstiftningen, utan även av särskilda bestämmelser kring till 

exempel ytterligare märkning enligt e-cigarettlagstiftningen och 

produktanmälan. Kemikalieinspektionen har en särskild webbsida om e-

cigaretter och e-vätskor med ytterligare information, till exempel kring 

andra regelverk som hanteringen omfattas av:  

Regler för vätskor till e-cigaretter - Kemikalieinspektionen 

Kontaktuppgifter 

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen i ditt län för frågor om ansökan om 

överlåtelsetillstånd via telefon eller e-post.  

Du hittar kontaktuppgifter på Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se) 

Vid frågor om klassificering av produkter, anmälan till produktregistret eller 

säkerhetsdatabladets utformning, kontakta Kemikalieinspektionen. 

Kontakta oss – Kemikalieinspektionen 

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/kort-om-reglerna-for-kemiska-produkter/regler-for-vatskor-till-e-cigaretter
http://www.lansstyrelsen.se/
https://www.kemi.se/om-kemikalieinspektionen/kontakta-oss

