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Uppföljning av Folkhälsomyndighetens 

marknadskontrollplan för 2019 

Tillsyn och marknadskontroll av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn och marknadskontroll av elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter. Syfte med myndighetens tillsyn och marknadskontroll av 

e-cigaretter och påfyllningsbehållare är att se till att enbart e-cigarettprodukter som 

uppfyller kraven i lagen får tillhandahållas konsumenter på den svenska 

marknaden.  

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare 

tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425). Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2019. 

Genomförda tillsyns- och marknadskontrollaktiviteter 

Folkhälsomyndigheten bedriver tillsyn och marknadskontroll av elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. Under 2019 har Folkhälsomyndigheten 

genomför båda proaktiva och reaktiva kontroller av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Dessa kontroller riktar sig mot tillverkare och importörer, e-

cigarettprodukter samt produktegenskaper där sannolikheten för och 

konsekvenserna av bristande regelefterlevnad är stora. Förutom planerade 

tillsynsaktiviteter på e-cigarettområde, bedriver även myndigheten tillsyn och 

marknadskontroll utifrån systematiskt omvärldsbevakning, registerbaserad 

produktkontroll, tips och underrättelser från andra myndigheter och allmänheten. 

Den proaktiva och reaktiva tillsynen och marknadskontrollen har lett till beslut om 

förbud av försäljning av produkter som inte uppfyller kraven i gällande lag samt 

förelägganden att återkalla förbjudna produkter från den svenska marknaden. 
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Tillsyn av nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter 

I sitt första tillsynsprojekt riktade Folkhälsomyndigheten sin tillsyn mot svenska 

tillverkare och importörer av nikotinhaltiga vätskor till elektroniska cigaretter. 

Nikotin är ett toxiskt ämne och är beroendeframkallande, e-vätskor med nikotin har 

egenskaper som är farliga för människans liv och hälsa. Myndigheten har valt 10 

tillverkare och importörer av nikotinhaltiga e-vätskor för sitt tillsynsprojekt. Vid 

urval av tillverkare och importörer har Folkhälsomyndigheten valt ut åtta 

tillverkare och importörer från EU-CEG, EUs webbportal för produktanmälningar, 

två importörer valts utifrån inkomna tips och underrättelser.  

Under pågående tillsynsprojekt har myndigheten kontrollerat följande: 

 Att produkter är anmälda till Folkhälsomyndigheten via EU-CEG, 

 Att inrapporterade uppgifter om egentillverkade och/eller importerade 

nikotinhaltiga e-vätskor uppfyller krav, 

 Att rapporteringsskyldigheten är uppfylld,  

 Att produkter har korrekt märkning och förpackning inklusive 

informationsblad, innehållsdeklarationer, produktpresentationer, 

hälsovarningar m.m.,  

 Produktprover begärdes in hos samtliga tillverkare och importörer.  

Totalt har 152 produkter varit föremål för myndighetens tillsyn. 21 produkter 

uppfyller de föreskrivna kraven, 6 produkter har haft mindre brister när det gäller 

produktanmälan, märkning och förpackning, dessa brister har frivilligt korrigerats. 

Fyra tillverkare har fått förbud att tillhandahålla sina produkter samt förelägganden 

att återkalla dessa produkter från den svenska marknaden. Totalt har 125 produkter 

förbjudits. Två tillverkare har överklagat Folkhälsomyndighetens beslut till 

förvaltningsrätten som i sin tur beslutat enligt myndighetens beslut. Båda har nu 

vunnit laga kraft och produkterna är efter kontroll borta från den svenska 

marknaden. 

Tillsyn av e-cigarettprodukter som innehåller vitaminer 

Under 2019 har Folkhälsomyndigheten följt larmrapporter från USA avseende 

allvarliga lungskador hos personer i samband med användning av elektroniska 

cigaretter. Förutom nikotinet som är akuttoxiskt ämne, innehåller e-

cigarettprodukter olika smakämnen, vid uppvärmning av e-vätskan bildas olika 

skadliga kemikalier. De amerikanska myndigheterna identifierade vitamin E-acetat 

en möjlig orsaktill lungskadorna. Myndigheten har därför kontrollerat innehåll av 

vitamin E hos samtliga anmälda produkter i EU-CEG. 13 produkter påträffades 

från tillverkare i USA och Kanada som innehåller vitamin E (CAS 1406-18-4). 

Vitamin E har rapporterats in som smaktillsats av både tillverkarna. 12 produkter 

har avvisats från den svenska marknaden. Myndigheten har ett pågående 

tillsynsärende mot en tillverkare. 
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Marknadskontroll  

Folkhälsomyndigheten utövar marknadskontroll av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare i fråga om krav på innehåll och utformning. I slutet av 2019 

underrättade Tullverket myndigheten om en försändelse med 1240 stycken 

påfyllningsbehållare med nikotinhaltig vätska till elektroniska cigaretter som förts 

in i landet av en svensk importör. Tullverket har sköt upp frigörandet av 

produkterna och skickade fotografier på produkter samt produktprover till 

Folkhälsomyndigheten. Efter kontroll visade det sig att ingen av produkterna har 

anmälts till Folkhälsomyndigheten samt att samtliga produkter uppvisade allvarliga 

brister avseende innehåll och utformning. Folkhälsomyndigheten har nu förbjudit 

importören att släppa ut produkterna på den svenska marknaden eftersom 

produkterna ansågs vara farliga för liv och hälsa. Myndighetens beslut gällde 

omedelbart. Beslutet överklagades inte och har således vunnit laga kraft. Samtliga 

produkter destruerades av Tullverket.  

Information om anmälda produkter 

Sedan november 2019 publicerar Folkhälsomyndigheten uppgifter om anmälda 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på myndighetens hemsida. 

Informationen uppdateras regelbundet. 

Samverkan 

Folkhälsomyndigheten samarbetar i sitt marknadskontrollsuppdrag med andra 

marknadskontrollmyndigheter med angränsade uppdrag såsom 

Kemikalieinspektionen, Konsumentverket med flera. Myndigheten deltar även 

löpande i Rapex och ICSMS nätverksmöten. 

Folkhälsomyndigheten deltar i olika internationella arbetsgrupper och forum inom 

EU och Norden, till exempel Expert Group on Tobacco Policy, Subgroups on 

Electronic Cigarettes and Ingredients där frågor om tillsyn och marknadskontroll 

av tobak och liknande produkter tas upp för diskussion.  

Slutsatser 

Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har 

ett omfattande ansvar när det gäller produktkrav och produktsäkerhet. De ansvarar 

för att deras produkter är säkra och uppfyller alla krav i lagstiftningen. Det har 

framkommit under tillsynen och marknadskontrollen att det finns bristfällig 

kunskap hos tillverkare och importörer när det gäller regler för e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Behov finns därför att höja medvetenhet och kunskap hos 

tillverkare och importörer om regelverket, konsekvenserna av att inte följa detta 

samt om vilka risker som bristfälliga produkter kan medföra för människans hälsa 

och säkerhet särskild när produkter innehåller farliga ämnen.  
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen, Anders Tegnell. I den slutliga 

handläggningen har enhetschefen Ellen Jones deltagit. Utredaren, Olga Caratier har 

varit föredragande. 

 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

 

Olga Caratier 
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