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Information om den nya lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 

Den 1 juli 2017 träder lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Enligt 

denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare på 

försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare från näringsidkare. 

 

Tillsynsansvar 
Kommunen har omedelbar tillsyn när det gäller: 

 Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 5–8, 10 och 

14 §§ på försäljningsställen. Det avser att e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska uppfylla 

kraven som ställs i dessa bestämmelser annars får produkterna inte tillhandahållas 

konsumenter. Bestämmelserna omfattar produktanmälan, produktkrav, informationsblad, 

innehållsdeklaration, hälsovarning och rapportering av försäljningsvolymer m.m. 

 Produktpresentation enligt 9 § på försäljningsställen. 

Kommunen har även tillsammans med Polismyndigheten omedelbar tillsyn när det gäller: 

 Åldersgräns enligt 17 och 18 §§, det vill säga att e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

endast säljs till personer som är 18 år eller äldre. 

 Anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 20 och 23 §§ i andra fall än avseende 

gränsöverskridande distansförsäljning. 

 

Avgifter 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 

med e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 
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Övergångsbestämmelser 
Till lagen finns följande övergångsbestämmelser som möjliggör att e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare som tillhandahålls på den svenska marknaden innan den 1 juli 2017 får 

fortsätta att tillhandahållas konsumenter till och med den 1 januari 2018. 

 E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillverkats eller övergått till fri omsättning före 

den 1 juli 2017, och som inte uppfyller lagens krav, får fortsätta att tillhandahållas 

konsumenter på den svenska marknaden efter den 1 juli 2017, dock längst till och med den 

1 januari 2018. 

 För e-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahållits konsumenter på marknaden 

före den 1 juli 2017 ska en anmälan enligt 5 § göras senast den 1 januari 2018. 

Följande innebär att det under hösten 2017 kan finnas produkter till försäljning som inte 

uppfyller lagens krav men som fortfarande får tillhandahållas konsumenter. 

 

Föreskrifter 
Folkhälsomyndigheten har inte utfärdat några föreskrifter eller allmänna råd gällande e-

cigaretter och påfyllningsbehållare. Om myndigheten anser att det finns ett behov av att utnyttja 

föreskriftsbemyndiganden enligt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare kommer föreskriftsprojekt att påbörjas. Utgången av ett sådant projekt kan 

vara att inga åtgärder vidtas eller att det utfärdas rekommendationer, allmänna råd eller 

föreskrifter. 

 

Skyltar om åldersgräns på försäljningsställen samt mallar för kommunens 
tillsyn 
Folkhälsomyndigheten har inte tagit fram några skyltar om åldersgräns och tillhandahåller för 

närvarande inte skyltar med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare till den som inte har fyllt 18 år. Folkhälsomyndigheten har inte heller 

tagit fram några mallar som stöd för kommunens tillsyn. 

 

Det är ännu inte utrett ifall Folkhälsomyndigheten vid ett senare tillfälle kommer att ta fram och 

tillhandahålla några skyltar som kan användas på försäljningsställen eller mallar som stöd för 

kommunen i sin tillsyn. 

 

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats 
Folkhälsomyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram information om den nya 

lagstiftningen. Myndigheten avser att publicera denna information på vår webbplats inför lagens 

ikraftträdande den 1 juli 2017. Den framtagna informationen kommer tillsvidare att ligga under: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-

tobak-och-spel-andts/tobak/e-cigaretter/ 

 

Länkar till lag och förordning 
 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2017425-om-elektroniska-cigaretter-och_sfs-2017-425 

 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-2017429-om-elektroniska-cigaretter_sfs-2017-429 
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