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Innehåll och upplägg

• Vilka är de?

• Vad är de enligt lagen? 

• Hur ska de i förekommande fall märkas?

Nya och nygamla produkter:

• Rulltobak

• Blunt wraps

• Tobaksfria produkter – det vita snuset och örtcigaretter

• Heat not burn produkter

Vi kommer kolla närmare på:



Rulltobak



Kända produkter



Rulltobak

• Ska märkas enligt 2 kap. HSLF-FS 2016:46 med bland annat kombinerade hälsovarningar

• HSLF-FS 2016:46 ses över och kommer att uppdateras så att det framgår att föreskriften 
ansluter till lag om tobak och liknande produkter. Under tiden anses föreskriften alltjämt 
gälla: 

Utredningen föreslår en övergångsbestämmelse där det anges att föreskrifter som har 
meddelats med stöd av dessa lagar och som gäller när den nya lagen träder i kraft ska anses 
meddelade enligt den nya lagen. Regeringen anser dock att en sådan övergångsbestämmelse 
är överflödig. (prop. 2017/18:156 s. 170)



Rulltobak

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3841-15 (2016-06-22) 

Det ska vara klarlagt att en tobaksvara inte är avsedd för rökning, annars ska den märkas med 
hälsovarningar för tobaksvaror som kan rökas. Avgörandet avser rulltobaksflagor. Domen 
överklagades, prövningstillstånd meddelades inte (Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 
3545-16, 2017-0818). 



Nya förpackningar



Blunt wraps



Direktiv 2014/40/EU (artikel 2) och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:46 4 §)

• En rulle av tobak som kan förbrukas via förbränning och som definieras närmare i artikel 3.1 i 
rådets direktiv 2011/64/EU. I artikel 3.1 i rådets direktiv 2011/64/EU definieras cigarett enligt 
följande:

a) tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt 
definitionen i artikel 4.1,

b) tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör,

c) tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarrettpapper.

Cigarett = min bedömning, nej

• Tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan använda för att göra cigaretter.

Rulltobak = min bedömning, nej 



Direktiv 2014/40/EU (artikel 2) och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:46 4 §)

• Enligt artikel 7 punkt 7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (TPD) ska 
medlemsstaterna förbjuda utsläppande på marknaden av tobaksvaror som innehåller 
smaktillsatser i någon av dess delar, såsom filter, papper, förpackningar, kapslar eller 
eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av tobaksvarornas doft eller smak eller 
rökintensitet. Filter, papper och kapslar får inte innehålla tobak eller nikotin.

• Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, 9 § HSLF-FS 2016:42, får inte filter, papper och 
kapslar till cigaretter och rulltobak innehålla nikotin eller tobak. 

Cigarrettpapper = min bedömning, ja 

• Ska vara försedd med en allmän varning, rökavvänjningsinformation och en varningstext. Se 3 
kap. HSLF-FS 2016:46. 

• Hänvisar dessutom ofta till smak och doft = inte OK. (se 9 a § tobakslagen/3 kap. 3 § LTLP)

Annan tobaksvara för rökning = min bedömning, ja 



Direktiv 2014/40/EU (artikel 2) och Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:46 4 §)

• Förpackning måste innehålla minst 30 gram (se 12 b § tobakslagen/5 kap. 14 § LTLP)

• Hänvisar dessutom ofta till smak och doft = inte OK (se 9 a § tobakslagen/3 kap. 3 § LTLP) 

• Ska ha kombinerad hälsovarning, allmän varning samt informationstext

Rökning dödar (allmän varning)

Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen (informationstext)

En hälsovarning som består av en kombination av en varningstext och ett 
motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration (kombinerad 
hälsovarning).

Om ändå ser som rulltobak - se 2 kap. HSLF-FS 2016:46

SAMMANFATTNING = OAVSETT INTE OK



Tobaksfria 
produkter



Det vita snuset

Vad handlar det om för produkter? 

• Snusliknande produkter som inte innehåller tobak, men som innehåller nikotin

• Produkten består av smaksatta små påsar som avger nikotin och som säljs i runda 
dosor som ser ut som snusdosor.

• Processer för att få bort tobakens lukt och bruna färg. 

• För att bibehålla snuskonsistensen ersätts tobaken i det tobaksfria snuset med till 
exempel växtfibrer.



Exempel på produkter

Zyn – från Swedish 
match

Lyft – från BAT

Nordic Spirit Elderflower 
– från Nordic Snus

On! – från Råå S 



Reglering av produkterna

• Livsmedelsverkets beslut 2019-02-18, dnr 2019/00929: 
• Livsmedelsverket anser, med stöd av EU:s livsmedelslagstiftning, att snusliknande produkter utan 

tobak inte ska betraktas som livsmedel. Tillverkningen och produkterna kan därmed inte 
kontrolleras med utgångspunkt från livsmedelslagstiftningen.

• Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter omfattar enligt 1 kap. 2 § tobak, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om 
användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som 
inte innehåller tobak. 
• Detta innebär att de snusliknande produkterna som inte innehåller tobak, men som innehåller 

nikotin faller utanför tobakslagen. 
• Om det vid en kontroll av ett så kallat tobaksfritt snus skulle visa sig att snuset innehåller tobak 

helt eller delvis skulle det däremot omfattas av tobakslagen. 
• Konsumentverket har t.ex. uttalat att deras bedömning är att det faktum att nikotinet i snuset är 

utvunnet ur tobaksplantan inte medför att slutprodukten helt eller delvis kan anses bestå av 
tobak. 

• I dagsläget finns ingen speciallagstiftning som täcker dessa produkter. 



Jfr med bl.a. Nicorette – som är klassificerat 
som ett läkemedel
• Har bedömts ha en farmakologisk effekt för att behandla tobaksberoende 

genom att lindra nikotinbegär och abstinensbesvär.

• Skulle det vita snuset alltså kunna vara ett läkemedel? 
• Vi blickar mot HFD:s avgörande 2016 ref. 9 → E-cigarettprodukter som innehåller viss 

mängd nikotin har inte ansetts utgöra läkemedel till sin funktion:
• Åberopade studierna tillåter inte några säkra slutsatser beträffande e-cigaretters effekter och 

betydelse vid rökavvänjning. 
• Framtagna som ett hälsosammare njutningsmedel än tobakscigaretter. Utformats i syfte att 

efterlikna vanliga tobakscigaretter. Med tillsatser av olika aromer kan brukaren även göra 
användandet angenämt. Produkterna tillhandahålls inte med några särskilda anvisningar om hur 
de ska användas för att brukaren ska reducera sin rökning och sitt nikotinberoende. 

• Min bedömning = Nej, utifrån HFD:s resonemang. 



Örtcigaretter

• Tobaks- och nikotinfria. 

• Faller dock inom definitionen för örtprodukter för rökning (1 kap. 3 § 3 punkten LTLP) = 
produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som 
kan förbrukas via förbränning. 

• Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning med örtprodukter för rökning ska 
vara försedd med följande hälsovarning.
• Att röka denna produkt skadar din hälsa (2 kap. 1 § HSLF-FS 2016:44).



Heat not burn
produkter



Vad är det?

En laddare + en ”hållare” + en tobakskapsel eller en

tobakspinne (ibland kallad HeatStick eller HEETS) 

En HeatStick innehåller tobak och ofta smaksättare, de är indränkta i 
eller innehåller propylenglykol

Tobakspinnen förs in i hållaren. I hållaren finns ett batteridrivet 
upphettningssystem som förs in i tobaken. Förångning sker, inte 
förbränning



By Some selection of Elke Pieper, Nadja Mallock, Frank Henkler-Stephani, and Andreas Luch(academic article does not have movie-style credits) - (2018). Bundesgesundheitsblatt -
Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. DOI:10.1007/s00103-018-2823-y. PMID 30284624., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73920753



By Some selection of Elke Pieper, Nadja Mallock, Frank Henkler-Stephani, and Andreas Luch(academic article does not have movie-style credits)User:HLHJ modified it by replacing the German-language
labels with capital letters, to make it language-neutral - (2018). Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz. DOI:10.1007/s00103-018-2823-y. PMID 30284624., CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73876569



Foto:  www.iuoctech.com



Olika märken 

• IQOS – Philip Morris International

• Ploom Tech – Japan Tobacco International

• Glo – British American Tobacco

• iSmoke OneHitter – iSmoke

• IUOC 2 – Shenzhen Yukan Technology

• Mok mini – China Tobacco



Vad är det?

WHO beskriver heat not burn-produkter såhär:

… är tobaksprodukter som producerar aerosoler som innehåller nikotin 
och andra kemikalier, som inhaleras av användarna, genom munnen.



Vad är det?

Definition av cigarett:

En rulle av tobak som kan förbrukas via förbränning och som definieras 
närmare i artikel 3.1 i rådets direktiv 2011/64/EU

Definition av rulltobak:

Tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan använda för 
att göra cigaretter



Vad är det?

Definition av tobaksvaror för rökning: 

Andra tobaksvaror än en rökfri tobaksvara

Definition av rökfri tobaksvara:

En tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat 
tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i 
munnen.



Hur ska de märkas?

Om de är rökfria tobaksvaror:

Hälsovarning
2§ Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för rökfria tobaksvaror ska vara försedd med 
följande hälsovarning: Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Placering
3§ Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella 
ytterförpackningar.

Storlek
4§ Hälsovarningen i 3§ ska täcka 30% av respektive yta.

Utformning
5§ Hälsovarningen ska vara 
a. tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil, 
b. tryckt i svart på vit bakgrund, 
c. tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har 
reserverats för hälsovarningen, 
d. i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella 
ytterförpackningar ska hälsovarningen vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens 
sidokant, och e. parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för dessa varningar.



Avslutning



Tipsar om Folkhälsomyndighetens webbsida 

• Märkning på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för 
vattenpipa 

• Märkning på förpackningar till andra tobaksvaror än cigaretter, 
rulltobak och tobak för vattenpipa 

• Märkning av snus och andra rökfria tobaksvaror 

• Märkning av örtprodukter för rökning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/tillverkning-och-import-av-tobaksvaror/markning-av-cigaretter-rulltobak-och-tobak-for-vattenpipa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/tillverkning-och-import-av-tobaksvaror/markning-av-ovriga-tobaksvaror-for-rokning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/tillverkning-och-import-av-tobaksvaror/markning-av-snus-och-andra-rokfria-tobaksvaror/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ortprodukter-for-rokning/tillverkning-och-import/markning/


Kom fram och kika på 
produkterna och ställ frågor

Tack! 


