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Om tobaksfria nikotinprodukter 

JA TILL NY LAG OM TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER  

Den 21 juni 2022 sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om skärpta regler kring 
försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter (som vitt snus). En tobaksfri nikotinprodukt är en 
produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. 
De skärpta reglerna handlar bland annat att det införs regler kring produktanmälan, 
produktkrav, försäljning och marknadsföring.  

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter är ännu inte utfärdad och publicerad på riksdagens 

webbplats. De nya reglerna börjar huvudsakligen gälla den 1 augusti 2022. 

 

DET HÄR MÅSTE DU GÖRA INNAN DEN 1 AUGUSTI 2022: 

1. Anmäla din butiks försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Anmälan gör du i 

bifogat dokument. Fyll i dokumentet och skicka in den per post eller mejl till 

tillståndsenheten. 

OBS! Det kostar pengar att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Genom avgiften betalar 

du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning. I Helsingborgs 

stad är det kommunfullmäktige som fattar beslut om avgiften. Eftersom lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter är ny har avgiften inte fastställts ännu. När detta är 

bestämt kommer information finnas upplagt på tillståndsenhetens hemsida.   

 

2. När du säljer tobaksfria nikotinprodukter måste du ha ett egenkontrollprogram som 

beskriver vilka rutiner butiken har vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. 

Skicka in ett egenkontrollprogram för butikens försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter till tillståndsenheten.  

OBS! Egenkontrollprogrammet är inte utformat ännu, men det kommer finnas ett 

egenkontrollprogram att fylla i inom två veckor på vår hemsida! Klicka här för att 

komma till hemsidan: Folköl, tobak, e-cigaretter, läkemedel och rökfria miljöer | 

Företagare Helsingborg  
OBS! Glöm inte spara en kopia av egenkontrollprogrammet att ha i butiken innan ni 

skickar in det till tillståndsenheten. 

 

3. Sätta upp klisterdekaler med förbud om att sälja tobaksfria nikotinprodukter till en 

person som inte fyllt 18 år. Kontakta tillståndsenheten för att få klisterdekaler! 

 

4. Se till att du inte har marknadsföring i butiken som är påträngande, uppsökande 

eller som uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Om du har detta nu ska 

du ta bort det omedelbart. 

DET HÄR MÅSTE DU GÖRA INNAN DEN 1 JANUARI 2023*: 

1. Se till att förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter förses med en 

innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar 

(hälsovarningar). Det är tillverkare och importörer som ska se till att förpackningarna 

uppfyller kraven om hälsovarning, men det är du som säljare till konsumenter som 

ska se till att förpackningar som inte har korrekta hälsovarningar inte säljs till 

konsumenter i butiken! 

https://foretagare.helsingborg.se/regler-tillstand-och-anmalan/folkol-och-tobak/
https://foretagare.helsingborg.se/regler-tillstand-och-anmalan/folkol-och-tobak/
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*OBS! Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före 

den 1 januari 2023 och som inte uppfyller krav på produktinnehåll, korrekt hälsovarning 

och innehållsdeklaration får ändå fortsätta säljas till konsumenter till den 1 juli 2023, så 

länge de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa. 

OBSERVERA ATT FÖLJANDE PRODUKTER INTE OMFATTAS AV DEN NYA LAGEN 

OM TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER: 

1. Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion. 

2. En tobaksvara, en örtprodukt för rökning, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare. 

Dessa produkter omfattas istället av lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter (LTLP). 

3. En tobaksfri produkt som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Dessa 

produkter omfattas av narkotikastrafflagen (1968:64) eller lag (1999:42) om förbud 

mot vissa hälsofarliga varor. 

4. Läkemedel och medicintekniska produkter som innehåller nikotin och som säljs i 

enlighet med de krav som gäller för dessa.  

5. Cannabidiol (CBD) som istället omfattas av läkemedelslagstiftningen 

6. Tetrahydrocannabinol (THC) som istället omfattas av narkotikastrafflagstiftningen. 

Om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

INGET FÖRBUD MOT SMAKSÄTTNING AV E-CIGARETTER 

Den 21 juni 2022 sa Riksdagen nej till ett förbud mot smaksättning av e-cigaretter. 

Anledningen är att regeringen nyligen har gett flera myndigheter i uppdrag att sammanställa 

kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Enligt riksdagen bör ett 

fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs.   

 

Om ändringar i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

ÄNDRINGAR I LAG (2018:2088) OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER (LTLP) 

Den 21 juni 2022 fattade riksdagen beslut om några ändringar i LTLP. Nedan uppräknas 

några ändringar som genomförs:  

1. Hårdare regler om marknadsföring av och elektroniska cigaretter. Exempelvis får 

marknadsföringen av e-cigaretter på försäljningsstället numera inte vara uppsökande, 

påträngande eller uppmana till bruk av e-cigaretter.  

2. En definition av ”försäljningsställe” och ”sponsring” införs. Det förtydligas exempelvis 

att det med försäljningsställe kan avses både fysiska försäljningsställen och en 

webbplats för detaljhandel. 

 

Tillståndsenheten kommer publicera mer detaljerad information om vad lagändringen i 

LTLP och införandet av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter på 

Tillståndsenhetens hemsida, när sådan information förmedlats till tillståndsenheten. 

Folkhälsomyndigheten har publicerat viktig information på sin hemsida. Ni kan läsa 

mer där: Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/forsaljning-av-tobaksfria-nikotinprodukter/

