OVERSIGT OVER KRAV TIL ANMELDELSE, GEBYR OG
MÆRKNING AF E-CIGARETTER
E-cigaretter, patroner og tanke
Elektroniske cigaretter, patroner og tanke er defineret i Lov nr. 426 om elektroniske cigaretter
m.v. §2 nr. 1. I tabellen nedenfor er reglerne for anmeldelse, gebyr og mærkning vist.
PRODUKT

Skal det
anmeldes?
Ja
Ja
Ja

Elektronisk cigaret med nikotin
Patron
Genopfyldelig tank

Er der gebyr
på?
Ja
Ja
Ja

Skal det
mærkes?
Ja*
Ja
Ja*

Anordninger
En anordning er en del, som udgør en funktionsdygtig enhed, og som er klar til montage i e-cigaretten.
I tabellen nedenfor er eksempler på anordninger og regler for anmeldelse, gebyr og mærkning.
ANORDNING
Mundstykke, driptip
Den del, som er i kontakt med munden, når
e-cigaretten er i brug.
Coil, brænder
Den del, som får væsken i e-cigaretten til at
fordampe.
Rebuildable dele
Dele med integreret anmeldepligtig produkt, fx
patron, genopfyldelig tank eller coil
Batteri, MOD
Enhed, der er en del af en elektronisk cigaret,
beregnet til at forsyne den elektroniske cigaret
med elektrisk energi under brug, med fastmonteret eller udskiftelig battericelle, uden
tank, e-væske eller andre dele af elektroniske
cigaretter.

Skal det
anmeldes?
Ja

Er der gebyr
på?
Nej

Skal det
mærkes?
Nej

Ja

Ja

Ja*

Ja

Ja

Ja*

Ja

Nej

Nej

*Bemærk: Der er specifikke mærkningskrav til disse.
Se http://e-cigaretregler.dk/da/maerkningskrav-til-elektroniske-cigaretter
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Dele uden anmeldepligt
Der er dele, som ikke er anordninger og dermed ikke er anmeldepligtige. Det er eksempelvis
rebuildable dele uden integreret anmeldepligtig del. Det kan også være reservedele – for eksempel
ekstra glas til tanke samt tråd og vægemateriale.
Opladeren/strømforsyningen, som oplader batteriet, er ikke en e-cigaret og reguleres ikke i dette
regelsæt. Det samme gælder tasker til at opbevare og transportere e-cigaretten i samt lignende
tilbehør.
Vejledning om anmeldepligt for batterier
En udskiftelig battericelle er anmeldepligtig, når den er specielt designet til brug i en elektronisk cigaret
og markedsføres særskilt.
VEJLEDENDE EKSEMPLER

Ingen anmeldepligt

Anmeldepligt

Anmeldepligt

Battericelle, som ikke er
specielt designet til brug i ecigaretter

Uanset om batteriet
markedsføres med eller uden
battericelle

Battericelle, der er specielt
designet til brug i en e-cigaret
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