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• Modernisering av befintlig tobaksreglering och 

gemensam lagstiftning för tobak och liknande 

produkter 

• Genomförande av nytt system för spårbarhet och 

säkerhetsmärkning av tobaksprodukter (koppling till 

EU-direktiv TPD)

• Genomförande av nationella tobaksbestämmelser för 

att regeringen vill se ett minskat tobaksbruk där 

rökningen ska vara starkt reducerad och inte utgöra ett 

dominerande folkhälsoproblem 

– Införande av rökfria miljöer utomhus

– Tillståndsplikt krävs för att sälja tobak 

– Snusdosor får inte innehålla mindre än 20 portioner snus

Skäl till ny tobaksreglering



Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter

• Tillståndsplikt tobaksförsäljning

• Spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksprodukter

• Förbud att röka vid entréer

Avslutar med en frågestund



Det här gör Folkhälsomyndigheten (alternativ) 



• Föreskrifter

• Allmänna råd

• Vägledningsdokument

• Frågor och svar

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning



Tillstånd



Varför tillstånd?

• Motverka illegal handel med tobaksvaror



Vem ska utreda en ansökan samt meddela ett 
beslut?
• Detaljhandel

 Ansökan utreds och beslut meddelas av den kommun 

där försäljningsstället är beläget

 Om företaget saknar fysiskt försäljningsställe utreds 

ansökan och beslut meddelas av den kommun där 

företaget har sitt säte eller där företaget har fast 

driftsställe 

• Partihandel

 Ansökan utreds och beslut meddelas av den kommun 

där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt 

säte

 Om företaget saknar säte inom landet, av den kommun 

där företaget har ett fast driftställe



Vad ska kommunen utreda?

• Ekonomisk lämplighet

• Personlig lämplighet

• Vem som anses vara PBI

• Egenkontrollprogram



Ekonomisk lämplighet

• Vad utreder kommunen och varför?



Personlig lämplighet

• Vad utreder kommunen och varför?



Vem anses vara PBI?

• Stöd får hämtas i propositionen

• VD, styrelseledamot, bolagsdelägare, ägare med 

betydande inflytande, eventuell finansiär

• Enskild näringsverksamhet är det den enskilda som är 

PBI

• Butikschef, måste göras en samlad bedömning över 

dennes befogenheter

• En bedömning bör göras om den som prövas verkligen 

har inflytande, bedömning måste göras i varje enskilt 

ärende



Egenkontroll

• Varför egenkontroll?

• Vad har egenkontrollprogrammet för betydelse?

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och vägledning om 

egenkontrollprogram

- Föreskrifter

- Vägledning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/fc05000b00b649d9bbdd18258d558f10/hslf-fs-2019-20.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-for-egenkontrollprogram/?pub=66045#66049


Alkohollagen

• Förebild

• Kommunala handläggarnas erfarenheter



Kommunens uttag av avgifter

• Nivån på avgiften för ansökan beslutas av kommunen

• Nivån på avgiften för tillsynen beslutas av kommunen



• Folkhälsomyndigheten har ett register motsvarande det 

som finns för serveringstillstånd

Finns det ett nationellt register över de som 
har tillstånd?



Spårbarhet och säkerhetsmärkning



• Systemet för spårbarhet

• Nya tekniska specifikationer o datakatalog

• Säkerhetsmärkning

• Frågor och svar

Spårbarhet och säkerhetsmärkning



• Tobaksvaran ska vara spårbar från fabrik till första försäljningsställe

• För att alla händelser och transaktioner i varuflödet ska kunna 
registreras och lagras måste alla aktörer, anläggningar och maskiner 
ha unika identifieringskoder. 

• Alla styckförpackningar av cigaretter och rulltobak förses med en 
unik identitetsmärkning

Spårbarhetssystemet



• Identifieringskod som ekonomisk aktör – EOID (alla)

• En eller flera identifieringskoder för sina anläggningar – FID (alla)

– Tillverkare: FID typ 1 - tillverkningsanläggning med lager

– Partihandel/grossister/distributörer: FID typ 2 - fristående lager

– Detaljhandel: FID typ 3 - första försäljningsställe

• Identifieringskod för maskin: MID (endast tillverkare)

Unika identifieringskoder



Unika identitetsmärkningar

QCALL AAE5F46G7 A1B2 ÅÅMMDDhh

• QCALL

ID-utfärdarens kod

• Består av 9 tecken

Unikt serienummer

• Består av 4 tecken

Produktkod

• Består av 8 tecken

Tidsstämpel

18 + 8 tecken



Spårbarhetssystemet – varuflödet

Tillverkare /
importörer

Partihandel /
lager

Utleverans Ankomst

• Registrering av händelser

Partihandel /
lager

Utleverans

Första 
försäljningsställe

Utleverans

Ankomst



Nya tekniska specifikationer och datakatalog

• Syfte – öka kvaliteten på informationen i databassystemet

• Komma tillrätta med fel i

– Grunddata

– Händelsedata

– Rapportering av händelser

• KOM och Dentsu har tagit fram ett dokument som beskriver de vanligaste 

felen och hur dessa ska åtgärdas

• Gäller skarpt från den 1 april 2020



Säkerhetsmärkning

Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med 
varandra:

• Synliga detaljer

‒ Guilloche

‒ Optisk variabel tryckfärg (färgskiftande detaljer) (OVI)

• Delvis synliga detaljer

‒ Mikrotryck

‒ Icke-fluorescerande papper och 
fluorescerande bläck (UV-tryck)

• Osynliga detaljer 

‒ Anti-Stokes-tryckfärger

Utformningen fastställs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar 
med tobaksvaror HSLF-FS 2019:4



Märkningen ska vara fäst så att den inte går att ta bort utan att gå sönder eller lämna 
spår, märkningen ska inte kunna återanvändas. Den ska inte vara möjlig att manipulera.

Säkerhetsmärkning – exempel på placering



• Hur länge behöver transaktioner sparas i de register 
som upprättas av aktörer i varukedjan?

Frågor och svar



• Hur planerar FHM att genomföra tillsynen av partihandeln? 
Detta så att vi i projekten kan förbereda verksamheten på 
hur tillsynen kommer gå till och vad vi förväntas att visa upp 
vid tillsyn.

• Kommer det kontrolleras att de/den cigaretter/rulltobak som 
säljs i detaljhandeln är inrapporterad till Dentsu?

Frågor och svar



• Kostnadsansvar för spårbarhetsutrustning. 
Enligt Artikel 15 (7) i direktivet ska medlemsstaterna se till att 
tillverkarna av tobaksvaror tillhandahåller alla ekonomiska aktörer 
som är inblandade i handel med tobaksvaror, den utrustning som är 
nödvändig för att registrera tobaksvaror som köps, säljs, lagras, 
transporteras eller hanteras på annat sätt. Leverantörerna erbjuder 
nu i vissa fall ett spårbarhetssystem som innebär en 
engångsersättning. 
Kan myndigheten bekräfta att detta inte är förenligt med 
lagstiftningen?

Frågor och svar



Länkar till mer information
• Europeiska kommissionens hemsida om spårbarhet och säkerhetsmärkning: 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en

• Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2018/574: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0574&from=EN

• Handbok för berörda parter: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_manual_sv.pdf

• Informationsblad för ekonomiska aktörer som deltar i distributionskedjan: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_2019_infosheet_sv.pdf

• Svenska id-utfärdaren Allexis s.r.o. hemsida: https://idissuer.se/

• Folkhälsomyndighetens sidor om spårbarhet och säkerhetsmärkning*: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-

spel-andts/tobak/tobaksreglering/sparbarhet-och-sakerhetsmarkning/

* Myndighetens webbsida kommer att uppdateras under våren och sidorna om spårbarhetssystem 
och spårbarhets- och säkerhetsmärkning får nya adresser.

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0574&from=EN
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_manual_sv.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_2019_infosheet_sv.pdf
https://idissuer.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/sparbarhet-och-sakerhetsmarkning/


Rökfria miljöer



Rökfria miljöer

• Platser i kollektivtrafiken

• Uteserveringar

• Inhägnade idrottsanläggningar

• Lekplatser

• Entréer



Rökning

”Användning av produkter som ryker.”



Alltid



Inga avvikelser



Syftet med reglerna

• Begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande 

produkter. 

• Minska exponeringen för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 

 öka tillgängligheten till allmänna platser (t.ex. uteserveringar) för personer som inte vill eller bör 

utsättas för tobaksrök på grund av allergi eller liknande 

 avnormalisera rökning. Det antas bl.a. förhindra att unga personer lockas att pröva på att röka. 



Skyltning m.m.

• Den som är ansvarig för att upprätthålla rökförbudet ska genom skyltning 
tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information 
och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne 
avvisas.



Entréer
Foto Ulf Bergstrand



Uteserveringar
Foto Viktor Holm/Scandinav



Uteservering när det inte är säsong
Foto Mikael Svensson/Scandinav


