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Ändringen av den åländska tobakslagen
ÅMHM informerar om anmälningsförfarandet och andra ändringar
som den ändrade tobakslagen medför

Den 1 november 2016 ändrades den åländska tobakslagen och
därmed reglerar lagen nu även relaterade produkter såsom
elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Enligt
lagstiftningen ska näringsidkaren anmäla försäljning eller annan
överlåtelse av tobaksprodukter och relaterade produkter till
ÅMHM som ska upprätthålla ett register över försäljarna. En
anmälan om försäljning av tobak och relaterade produkter ska
göras till ÅMHM före utgången av april månad.
Anmälningsavgiften är enligt nu gällande taxa 75 €, vilket
troligtvis höjs i den reviderade taxan som träder i kraft i vår.
Anmälningsblanketten och mera information rörande
lagstiftningen finns på myndighetens hemsida.
Under 2017 kommer en tillsynsplan över tobak och relaterade
produkters försäljning utarbetas.
Andra ändringar:
Smaksatta cigaretter och rulltobak får säljas till den 19 maj 2020.
Försäljning av så kallade klickcigaretter är dock är förbjuden på
Åland från den 1 november 2016.
Tobaksprodukter och relaterade produkter får inte säljas eller på
annat sätt överlåtas till en minderårig person. Detta gäller också
elektroniska cigaretter utan nikotin och örtprodukter för rökning.
Det blir nu möjligt att sälja elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare för dessa. Elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare får dock inte ha en annan karakteristisk
smak än den av tobak och detsamma gäller för produkter som
inte innehåller nikotin.
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Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste vara säkra
att använda samt vara barn- och manipulationssäkra. En
elektronisk engångscigarett får inte innehålla mera än 2 milliliter
vätska och en påfyllningsbehållare får högst rymma 10 milliliter
vätska.
På de ställen där tobaksrökning är förbjudet så är också
användning av elektroniska cigaretter och rökning av
örtprodukter förbjudet.
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Ta gärna kontakt med angiven referens om ni vill ha mer uppgifter i ärendet.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Tfn: (0)18-528 628
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