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FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN 
Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) 
 
§ 6A-1 Registrering, kvalitet og sikkerhet ved elektroniske sigaretter mv. 
Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele elektroniske sigaretter og 
gjenoppfyllingsbeholdere som ikke er registrert hos Statens legemiddelverk. 
Produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal søke 
om å få sine produkter registrert minst seks måneder før de planlegges plassert på det norske 
markedet. Ved enhver vesentlig endring skal produktet registreres på nytt. 
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
registreringsplikten, offentliggjøring av mottatt informasjon samt gebyr og avgift for å dekke 
utgifter knyttet til registreringen og tilsyn. 
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om krav til produktenes 
kvalitet, sikkerhet, utforming og bruksanvisning. 
 
§ 6A-2 Skadelige og uønskede virkninger fra elektroniske sigaretter mv. 
Produsenter, importører og distributører av elektroniske sigaretter og 
gjenoppfyllingsbeholdere skal ha et system for innsamling av informasjon om alle antatt 
skadelige eller uønskede virkninger av produktet på menneskers helse.  
Den produsent, importør eller distributør som har grunn til å tro at elektroniske sigaretter 
eller gjenoppfyllingsbeholdere som er i deres besittelse, planlegges eller er plassert på 
markedet, ikke er sikre eller av god kvalitet eller ikke oppfyller lovens bestemmelser, skal 
umiddelbart iverksette tiltak for å rette feilen, trekke produktet fra markedet eller tilbakekalle 
det.  Tilsynsmyndigheten hvor produktet er plassert på markedet eller planlegges plassert på 
markedet skal umiddelbart varsles.  
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
bestemmelsen, herunder tiltaks- og varslingsplikter. 
 
§ 6A-3 skal lyde:  
§ 6A-3 Markedsovervåking av elektroniske sigaretter mv. 
Produsenter og importører av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal årlig 
rapportere om salgsvolum, forbrukerprefereranser, salgsmåte og sammendrag av 
markedsundersøkelser.   
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Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av 
rapporteringsplikten samt om markedsovervåking.  
 
§ 32 annet ledd Tobakksvarers innhold og utslipp 
Departementet kan gi forskrifter om tobakksvarer og tobakkssurrogaters innhold, herunder 
forbud mot enkelte typer tilsetningsstoffer, maksimalgrenser for bestanddeler og utslipp, samt 
om metoder for og kontroll med utslippsmålinger. 


