Information om nya krav på märkning av förpackningar
till tobaksvaror
Folkhälsomyndigheten vill härmed informera er om nya regler för hälsovarningar och
kombinerade hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror i Sverige från och med 20 maj
2016.
Detaljerade regler om hälsovarningar ges i Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Detaljerade regler om hur hälsovarningar och kombinerade hälsovarningar på förpackningar till
tobaksvaror ska vara utformade finns i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackningar av tobaksvaror. Föreskriften är
beslutad och börjar gälla den 20 maj 2016, först då har den laglig verkan.
Ansvar att förse förpackningar med hälsovarningar och kombinerade hälsovarningar

Det är tillverkarens och importörens ansvar att förse förpackningar till tobaksvaror med
hälsovarningar.
För cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska förpackningarna även förses med
kombinerade hälsovarningar, det vill säga varningstext, bild och rökavvänjningsinformation.
Folkhälsomyndigheten bistår med bildarkivet för kombinerade hälsovarningar anpassat för den
svenska marknaden.
För övriga tobaksvaror som inte har krav på kombinerade hälsovarningar finns anvisningar i
föreskriften om hur varningstext och rökavvänjningsinformation ska utformas, i detta fall bistår
inte Folkhälsomyndigheten med texter annat genom föreskriften.
Rökavvänjningsinformation för tobaksvaror för rökning

Förpackningar till tobaksvaror för rökning ska vara försedda med rökavvänjningsinformation.
Hur rökavvänjningsinformationen ska vara formulerad framgår av föreskriften.
För de kombinerade hälsovarningarna tillhandahåller Folkhälsomyndigheten bildfiler med
rökavvänjningsinformationen infogad. Ni (tillverkare/importör) ansvarar själva för att
förpackningarna förses med dessa.
För de tobaksvaror för rökning som inte har krav på kombinerade hälsovarningar ansvarar ni
själva (tillverkare/importör) för att förpackningarna förses med korrekt
rökavvänjningsinformation, se anvisning i föreskriften.
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Kombinerade hälsovarningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

Kombinerade hälsovarningar finns i tre bilduppsättningar. Dessa får ni, i form av filer med
högupplösta bilder, genom att skicka e-post till:
bildarkiv@folkhalsomyndigheten.se
Följande information ska framgå i e-postmeddelandet för att få tillgång till filerna:
 Kontaktperson, förnamn, efternamn och e-postadress.


Intyga att ni i er produktion behöver trycka paket med kombinerade hälsovarningar. Det
kan ni antingen visa genom att ni har ingrediensrapporterat till Folkhälsomyndigheten, eller
att ni visar att ni kommer att tillverka cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa för den
svenska marknaden.

Tillgång till bildarkivet kommer att ges via en länk där ni kan ladda ner bilderna. För att kunna
öppna filerna krävs Adobe Illustrator. Vidare krävs tillgång till typsnittet Neue Frutiger
Condensed Bold (artikel 5 b Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 och
myndighetens föreskrift).
Observera att bilderna endast får användas i syfte att uppfylla Folkhälsomyndighetens
föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackningar
av tobaksvaror. För frågor kring upphovsrätt och hur materialet får användas i övrigt hänvisar vi
till EU-kommissionen:
SANTE-B2-TOBACCO-CONTROL@ec.europa.eu
Information på vår webbplats

Vi kommer att uppdatera vår webbplats, http://www.folkhalsomyndigheten.se/, med
information om ändringar i tobakslagen av betydelse för märkning samt ge exempel på
placering och utformning av hälsovarningar. Vi uppdaterar den löpande med inkomna frågor
och svar på dessa så att alla ska ha tillgång till aktuell information.
Har ni frågor om tobaksregleringen är vi tacksamma om ni ställer dem till:
tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se
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