Alkoholhandläggaren informerar …

… om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Bakgrund
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i
lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Vad är en e-cigarett?
E-cigarett är en produkt som kan användas för
konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, och
påfyllningsbehållare är en produkt som innehåller
vätska som innehåller nikotin och som kan användas
för att fylla på en e-cigarett.

Anmälan och egenkontroll
Innan du börjar sälja e-cigaretter måste du först anmäla
detta till kommunen. Blankett för det finns på kommunens
hemsida. Handlaren ska utöva särskild kontroll över
försäljningen och se till att det finns ett för verksamheten
lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan ska
näringsidkaren bifoga egenkontrollprogrammet. Om
uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan
dröjsmål.

Försäljningsregler
E-cigaretter får inte säljas till den som är under 18 år. Den
som säljer produkten ska förvissa sig om att mottagaren har
fyllt 18 år. E-cigaretter får inte heller säljas om man
misstänker att produkten kommer att lämnas över till någon
som inte fyllt 18 år (dvs. langning).
Varje försäljningsställe ska ha en tydlig och klart synbar
skylt om åldersgränsen.

Information och märkning
För att få sälja produkterna krävs att styckförpackningar till
e-cigarett och påfyllnings-behållare innehåller
informationsblad, och att förpackningar har
innehållsdeklaration. Förpackningarna ska även ha en
hälsovarning.

Tillsyn och kontroll
Kommunen och polismyndigheten har den omedelbara
tillsynen över att lagen följs.
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Kommunen har rätt att få upplysningar och handlingar samt
rätt att få tillgång till lokaler för att utföra kontrollen.

Föreläggande och förbud
Kommunen får förelägga föreläggande eller förbud om
lagen inte följs. Dessa beslut får förenas med vite.
Kommunen kan även vid allvarliga brister förbjuda
handlaren fortsatt försäljning upp till sex månader, eller
meddela varning.

Ansvar
Den som med uppsåt bryter mot anmälningsplikt eller
försäljningsbestämmelserna döms till böter eller fängelse i
högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Avgift
Kommunen får för sin kontroll ta ut avgift. Avgiften tas ut
årligen för innevarande år. Dessa avgifter är antagna av
kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2018.
Detaljhandel/servering av folköl,
tobaksvaror, receptfria
läkemedel, e-cigaretter och
påfyllningsbehållare
En produkt
Två produkter
Tre produkter
Fyra produkter

Tillsynsavgift
Lerum

2 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
5 000 kr

Kommunens uppgifter ska fullgöras av Individnämnden.
Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för tillsyn och
information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.
Kontakta oss
Sektor stöd och omsorg
Kundmottagning tel 52 10 00
Annacarin Hallberg tel 52 20 91

