
Egen kontrollprogram 
för försäljning elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare 

Värt att veta om egenkontrollprogram 

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker 
i enlighet med bestämmelserna i lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska dokumentera kontrollen av 
verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som 
äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva 
försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder och de krav som gäller för produkterna med informationsblad, 
innehållsdeklaration samt hälsovarning. 

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för 
kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen ska du 
samtidigt bifoga en ko ia av ditt e enkontroll rogram. 

Försäljningsställe 

Namn på försäljningsstället Gatuadress 

Postnummer och postort E-post

Kontaktperson Telefon 
I 

Antal anställda 

Agare 

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) Organisationsnummer/personnummer 

Nedan följer ett förslag på vad ett egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare kan innehålla. 
Hjälptexten under rubrikerna beskriver lagens försäljningsregler och kryssrutorna är förslag på rutiner som kan vara ett stöd 

för dig som näringsidkare i egenkontrollen. Det finns också tips på information som inte är försäljningsregler men som kan 
vara bra att känna till och en hjälp för dig och din personal. 

Information om åldersgränsen 18 år 

För att informera om förbudet att sälja eller lämna ut e-cigaretter och påfyllningsbehållare till någon som inte har fyllt 18 år 
ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Skylten ska normalt sett placeras vid kassan för att 
uppfylla kravet på att vara tydlig och kla11 synbar. Det finns inget som hindrar att ni placerar fler skyltar på andra platser på 
försäljningsstället. 

Var är skyltar eller dekaler om åldersgränsen placerade på försäljningsstället? 

D Vid kassan 

□ På entredörren 

D På skyltfönster 

D Annat: 











Bilaga 1 

Utdrag ur lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

20 § 

En näringsidkare får inte tillbanclahålla e-cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan 
att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäijningen ska ske. 

23 § 
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkonh·ollprogrammet och de övriga uppgifter som 
behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. 

Berörda myndigheter 
Folkhälsomyndigheten är centrnl tillsynsmyndighet för bland annat produktanmälan från tillverkare och 
importörer, rappo1tering av försäljningsvolymer och utfärdare av föreskrifter. Länsstyrelsen ansvarar regionalt 
inom länet för samordning och tillsyn. Kommunen och Polismyndigheten ansvarar lokalt för omedelbar tillsyn 
över handeln med e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott, 
medan kommunens uppgift är att säkerställa att regelsystemet följs i framtiden. Konsumentverket är cenh·al 
tillsynsmyndighet för frågor kring marknadsföring. 

Mer information 
För mer information om lag om elekh·oniska cigaretter och påfyllningsbehållare, kontakta din kommun. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

792 80 Mora 

Telefon: 0250-260 00

E-post: miljobygg@mora.se

Åldersdekaler samt utbildnings- och informationsmaterial om lagen om elekh·oniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare finns att beställa på Folkhälsomyndighetens webbplats 
www.folkhalsomyndigheten.se/tillsyn. 






