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Lag
om förbud mot vissa hälsofarliga varor;

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

utfärdad den 25 februari 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper
medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas
användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.
Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.
2 § Lagen skall inte tillämpas på
1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64),
2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen.
3 § Varor som avses i denna lag får inte
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning, eller
6. innehas.
Första stycket tillämpas inte om Läkemedelsverket för ett särskilt fall har
meddelat tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål.
4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § 2–6 döms till böter eller fängelse i
högst ett år.
Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling.
5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem
samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.
För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket
gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.
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Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
varor som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje
skall dock räknas från dagen för förordnandet.
6 § Läkemedelsverkets beslut enligt 3 § andra stycket får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.
På regeringens vägnar
LENA HJELM-WALLÉN
LARS ENGQVIST
(Socialdepartementet)
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