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INFORMATION TILL DIG SOM SÄLJER TOBAK 
 
Ändringar i tobakslagen 21maj 2017 
 
Från och med den 21 maj 2017 måste alla tobaksförpackningar och förpackningar till ört-
produkter för rökning ha ny varningsmärkning. 
Efter 20 maj 2017 är det förbjudet att sälja de gamla paketen.  
 
Ändringar i tobakslagen: 
 Hälsovarningar ersätter varningstexter. 
 Det måste vara minst 20 cigaretter i ett paket. 
 Förpackning med rulltobak ska innehålla minst 30 gram tobak. 
 Ingrediensförteckning förbjuds på cigarettpaket. 
 Karakteristisk smak (exempelvis mentol) förbjuds i cigaretter och rulltobak, fasas ut till 
2020. 
 
 Bättre konsumentupplysning på paket med cigaretter, rulltobak och vatten-
pipstobak. 
Paket med cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipsrökning ska vara märkta med: 
 En allmän varning; ” Rökning dödar” 
 Informationstexten; ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen” 
 En kombinerad hälsovarning med både bild och text. Det ska även finnas rökavänjnings-
information med en hänvisning till Sluta rökalinjen, inklusive telefonnummer. 
 
De kombinerade varningstexterna ska innehålla en av de 14 olika varningstexterna. 
Samma text ska finnas på både fram- och baksidan av paketet, bifogas. 
 
Varningstext på cigarrer och cigariller 
Cigarrer och cigariller ska också vara märkta med texter; ”Rökning dödar” och ha en hän-
visning till Sluta röka linjen. Denna märkning ska finnas på förpackningens mest synliga yta, 
på den näst mest synliga ytan ska en av de 14 olika varningstexterna finnas, dock utan bild. 
 
Varningstext på snus 
Förpackningar med snus eller annan rökfri tobak ska märkas med texten ” Denna to-
baksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”. Varningen ska finnas på förpack-
ningens fram- och baksida. 
 
Varningstext på örtprodukter 
Alla örtprodukter för rökning ska ha hälsovarningar på två sidor. Att röka denna produkt 
skadar din hälsa”. Varningen ska finnas både på fram-och baksida. 
De nya reglerna innehåller även bestämmelser för redovisningen av innehållet i tobaksvaror 
och örtprodukter för rökning. T.ex. får inga förpackningar märkas så att det ger intryck av att 
den aktuella produken är förenad med t.ex. mindre hälsoeffekter, miljöpåverkan och lik-
nande. Förpackningarna får heller inte heller påminna om livsmedel eller kosmetiska pro-
dukter. 
 
Förbud mot karaktäristiska smaker i cigaretter och rulltobak 
 De nya reglerna gäller även smaktillsatser i cigaretter och rulltobak. Smaker och dofter 
som har en annan karaktär än ren tobak förbjuds. Så kallad ”karaktäristisk smak” är en tyd-
lig doft eller smak av t.ex. karamell, vanilj eller mentol. Mentolsmak är tillåten till år 2020. 
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Klickcigaretter 
Alla klickcigaretter är förbjudna från 20 maj 2017, även de som innehåller mentol. 
 
Rökfria tobaksvaror 
Exempelvis rökmassa för vattenpipa utan tobak, ska ha 
hälsovarning på förpackningens framsida och baksida: ”Att röka denna produkt 
skadar din hälsa”. 
 
E-cigaretter 
Den 1 juli 2017 träder lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. En över-
gångsbestämmelse finns som främst gäller tillverkare och importörer. De får fortsätta att 
sälja de gamla produkterna till den 1 januari 2018. Detaljhandlare som säljer e-cigaretter 
ska anmäla det till kommunen, samt fylla i och lämna egenkontrollprogram. 
 
Föreskrifter 
 När lagen träder i kraft kommer det att finnas detaljerade föreskrifter om vad som gäller 
Kring hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se. 
 
Har du frågor om de nya reglerna, kontakta tillståndshandläggaren Ann-Cathrine Bringner 
Tel 08-580 29 269. 
 
 


