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Sammanfattning
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•
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•

Kemikalieinspektionen välkomnar allmänna råd om hur marknadsföringen
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får ske.
Kemikalieinspektionen kan konstatera att frågan om e-cigaretter och
påfyllningsvätskor berör flera myndigheters ansvarsområden och
lagstiftning. Det är angeläget att berörda myndigheter samverkar kring
frågor, information och lagstiftning som rör e-cigarretter och
påfyllningsvätskor.
Kemikalieinspektionen ser gärna att Konsumentverket vid behov deltar i
samarbetet kring frågor, information och lagstiftningsarbete som rör ecigarretter och påfyllningsvätskor eftersom frågan även berör deras
ansvarsområden och lagstiftning.
Kemikalieinspektionen föreslår att de allmänna råden kompletteras med
information om att det i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar (CLP-förordningen) finns bestämmelser om reklam.

Inledning

Kemikalieinspektionen välkomnar Konsumentverkets allmänna råd om hur
marknadsföringen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare får ske och anser att
åtgärder som kan bidra till att minska risken för olycksfall med vätskorna är
nödvändiga.
Under 2011 hanterade Giftinformationscentralen enstaka samtal om vätskor för ecigaretter. Sedan dess har antalet förgiftningstillbud ökat kraftigt, något som hör ihop
med att e-cigaretter blivit allt mer populära. En del av tillbuden sker i samband med
att e-cigaretter fylls på med e-vätska. Relativt ofta gäller det barn som i ett obevakat
ögonblick har druckit av e-vätskan. Många e-vätskor innehåller nikotin som är ett
akut giftigt ämne. Det räcker att barn får i sig en mindre mängd e-cigarettvätska med
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nikotin för att det ska finnas risk för allvarliga symtom. Om en ettåring får i sig en
klunk nikotinvätska så kan det bland annat leda till kräkningar, slöhet och
hjärtklappning. I allvarliga fall kan det leda till kramper och påverkan på andning och
blodcirkulation, och om vätskan innehåller en hög halt nikotin kan det innebära
livsfara.
Allmänna synpunkter

Det är angeläget att berörda myndigheter samverkar kring frågor, information och
lagstiftningar som rör e-cigarretter och påfyllningsvätskor. Frågan om e-cigaretter
och påfyllningsvätskor berör flera myndigheters ansvarsområden och lagstiftningar.
Kemikalieinspektionen har därför under 2018 påbörjat ett samarbete med
Folkhälsomyndigheten och Giftinformationscentralen vid Läkemedelsverket om hur
vi kan samverka och informera om våra respektive lagstiftningar och hur vi kan
förhindra olycksfall i hemmen. Även Livsmedelsverket har deltagit i de fall det har
rått tveksamhet kring vilken lagstiftning en produkt hör hemma. Vi ser gärna att
Konsumentverket vid behov deltar i det samarbetet.
Särskilda synpunkter

Avsnitt 7. Annan reglering
Vätskor till påfyllningsbehållare räknas som en kemisk produkt (jämför domen i
Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1385-15 HFD 2016 ref. 9) och omfattas därmed
av CLP-förordningen som ställer krav på utformning av förpackningen, märkning
och omfattar också krav på anmälan av produkterna. Enligt CLP-förordningen ska
information om produktens farlighet även finnas med i reklam, till exempel vid
marknadsföring på en webbplats, så att kunderna kan få information om farorna med
produkten innan de köper den.
Vi föreslår därför att en ny punkt 4 införs i avsnitt 7 enligt följande:
”7.4 Krav på uppgifter i märkningen av kemiska produkter samt reklam för kemiska
produkter (blandningar).
I artikel 48 i CLP-förordningen finns det bestämmelser om reklam för kemiska
ämnen och blandningar. Kemikalieinspektionen och/eller kommunen är
tillsynsmyndigheter för bestämmelserna i CLP-förordningen.”
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Inger Cederberg har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Christophe Kellner
deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar
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