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Bakgrund
• KemI bedömer att vätska till e-cigaretter är en kemisk produkt 

– Tillstånd för överlåtelse, produktregistrering, säkerhetsdatablad och märkning, 
information till Giftinformationscentralen, barnskyddande förslutning, etc

• Lagstiftningen om särskilt farliga kemiska produkter
– Gammal lagstiftning för att säkerställa att allmänheten inte skadas av farliga kemiska 

produkter
– Krav på förvaring, anteckningar vid försäljning, kunskapskrav, etc
– Tillstånd för överlåtelse - försäljning samt hantering - köp för privatpersoner 
– 7-14 §§ Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
– 3-6 §§ 2 kap och 1-3a §§ 4 kap Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om 

kemiska produkter och biotekniska organismer



1 juli 2022
• Kemikalieinspektionens tolkning

– E-vätskor omfattas, även engångs-e-cigaretter och pods
– Tolkningen beslutades hösten 2021, information våren 2022 
– Undantag för privatpersoner

• Problem i tillståndshanteringen!
– Informationen nådde varken företag eller Länsstyrelserna, mängder av ansökningar från 

30 juni. Drygt 200 ansökningar, omfattande 270 butiker, hittills.
– Besluten skickas alltid till aktuell kommun. Vi slutade skicka ärenden på remiss i juli.
– Kemikalieinspektionen avvaktar med tillsynen under år 2022, uppmanade kommunerna 

att också avvakta för att ge mer tid för ansökningar och tillstånd.



Vilka produkter omfattas?

• Alla kemiska produkter som är klassificerade som akut toxiska i 
farokategorierna 1, 2 eller 3 
– och som ska märkas med Dödskalle med korsande benknotor och 

signalordet Fara 
– (cancerframkallande, mutagena, fortplantningsstörande, starkt frätande 

och specifikt organtoxiska ämnen)
– Det finns ingen skarp gräns för halten nikotin som anses som särskilt farlig 

kemisk produkt, beroende av innehållet av andra ämnen 
– Alla sorters produkter som inte är livsmedel, läkemedel, motorbränsle



Vilka verksamheter omfattas?

• Alla företag som säljer e-vätskor i Sverige 
– Oavsett om man säljer produkten till ett annat företag eller 

direkt till privatpersoner, dvs både grossister, detaljhandel, 
partihandel, näthandel, med mera

– Oavsett om man har tillstånd enligt tobakslagstiftningen, 
livsmedelslagstiftningen eller läkemedelslagstiftningen. 
Lagstiftningen gäller parallellt.



Hur arbetar vi?

• Handlägger alla ansökningar som kommer in. Vi har ca 40 
öppna ärenden, mestadels mycket bristfälliga 
ansökningar eller ansökningar från tvivelaktiga företag.

• Svarar på frågor från verksamheter och kommuner.
• Ingen tillsyn.
• Efter årsskiftet blir vi färre igen, vi har haft förstärkning 

september-december.



1 januari 2023

• Från årsskiftet börjar Kemikalieinspektionen med tillsyn 
och flera kommuner planerar att börja under våren.

• Försäljning utan kemikalietillstånd efter årsskiftet innebär 
åtalsanmälan, som brukar innebära böter. 

• Uppmana gärna alla försäljningsställen att ansöka om 
tillstånd omedelbart!



Frågor

Cecilia Niklasson Wrande
Miljöskyddsavdelningen
010-2244685
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