VEJLEDNING:

Nye regler for e-cigaretter og e-væsker med nikotin
Den 7. juni 2016 trådte der nye regler for e-cigaretter og e-væsker med nikotin i kraft.
Det er nu lovligt at sælge produkterne under visse betingelser. Her er en oversigt over nogle af de nye regler,
så du selv kan kontrollere, om dine e-cigaretter og væsker lever op til de nye regler.
Du kan få mere viden om de nye regler på www.e-cigaretregler.dk
Størrelse på tanke og genopfyldningsbeholdere
Følgende maksimale størrelser gælder for tanke og genopfyldningsbeholdere til e-væsker med nikotin:
• Tanke må højst have et volumen på 2 ml
• Patroner til engangsbrug må højst have et volumen på 2 ml
• Genopfyldningsbeholdere må højst have et volumen på 10 ml
Nikotinindhold mv. i væsker
Følgende gælder for e-væsker med nikotin:
• Væskerne må højst have et nikotinindhold på 20 mg/ml
• Væskerne må ikke indeholde:
- Vitaminer eller andre tilsætningsstoffer, der giver indtryk af sundhedsmæssige fordele eller
begrænset sundhedsmæssig risiko
- Koffein eller taurin eller andre stoffer, der forbindes med energi og vitalitet
Mærkning og øvrige krav
Følgende krav gælder om mærkning mv.:
• Beholdere og e-cigaretter skal være børnesikrede
• Beholdere skal være sikrede mod udsivning af væske
• Pakkerne skal være forsynet med en advarsel, som skal være på dansk:
”Dette produkt indeholder nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof”
Læs mere om hvordan mærkningen skal se ud på www.e-cigaretregler.dk.
Hvad skal du gøre, hvis et produkt ikke overholder disse regler
Hvis et produkt ikke overholder ovenstående regler, er det ikke lovligt at markedsføre det
i Danmark. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et af dine produkter overholder reglerne, kan
du kontakte Sikkerhedsstyrelsen på mail eller telefon.
Anmeldelse af produkter
Senest den 20. november 2016 skal alle e-cigaretter og e-væsker med nikotin
være anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Det kan du læse mere om på
www.e-cigaretregler.dk.
De regler der er nævnt i denne vejledning kan du finde i bekendtgørelse
nr. 499 af 30. maj 2016 om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem
og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

