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En sammanfattning av
nya och ändrade bestämmelser



Ny lag om tobak 
och liknande produkter

Regeringen lämnade i mars 2018 in en proposition till riksdagen om att 
införa en ny lag om tobak och liknande produkter. I propositionen före-
slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om 
tobak och liknande produkter (2017/18:156). Propositionen innehåller 
inga förslag om neutrala paket eller exponeringsförbud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna 
om spårbarhet och säkerhetsmärkning förslås träda i kraft den 20 maj 2019 
vad gäller cigaretter och rulltobak, och den 20 maj 2024 vad gäller andra 
tobaksvaror. Två bestämmelser om märkning av tobaksvaror föreslås träda 
i kraft den 1 september 2018.

Regeringen vill samla bestämmelserna om tobak och tobaksliknande pro-
dukter i en och samma lag. De flesta av de nuvarande bestämmelserna ska 
föras över till den nya lagen, men i propositionen lämnar regeringen också 
ett antal ytterligare förslag som syftar till att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förbundna med tobaksbruk och liknande produkter, 
samt med exponering för tobaksrök och utsläpp från liknande produkter. 
I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner att regeringen rati-
ficerar WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.

Bestämmelserna samlas på ett och samma ställe

När börjar lagen att gälla?

Läs hela propositionen

www.regeringen.se/493c3e/contentassets/507611a60846447e817f4fde688
be741/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter-prop-2017_18-156.pdf



Regeringen föreslår att det ska införas en tillståndsplikt för handel med 
tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast 
av den som har tillstånd för sådan handel. Lagen gör det också möjligt att 
dra in tillståndet för handlare som missköter sig. Tillståndet meddelas av 
den kommun där försäljningsstället är beläget. En ansökan om tillstånd 
för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets 
yttranden inhämtats.

Propositionen i korthet

Förslaget innebär en kriminalisering av den försäljning som sker utan 
tillstånd. Regeringen vill skärpa straffskalan för olovlig tobaksförsäljning 
så att nivån blir densamma som vid olovlig alkoholförsäljning. Det innebär 
att maxstraffet höjs från sex månaders till två års fängelse, och att max-
straffet för grov olovlig tobaksförsäljning blir sex års fängelse.

I propositionen föreslår man också att innehållet i styckförpackningar och 
portionsförpackningar ska regleras för cigaretter, rulltobak och snus. En 
styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter, rullto-
bak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och portionsförpackat 
snus ska innehålla minst 20 portioner. Cigaretter, rulltobak och portions-
förpackat snus får inte säljas till konsumenter på marknaden i mindre 
mängder/antal.

Tillståndsplikt

Skärpt straffskala för olovlig tobaksförsäljning

Styckförsäljning och portionsförpackningar

Inga tobaksvaror får tillhandahållas så att kunden själv får tillgång till 
varorna innan de har betalats. Detta gäller inte specialbutiker för tobak 
(butiker som bara säljer tobak).

Förbud mot självbetjäning av tobaksvaror



Det blir inte längre tillåtet med kommersiella meddelanden (reklambud-
skap) inne i vanliga butiker som säljer tobak. Den enda marknadsföring 
som blir tillåten är uppvisande av tobaksförpackningar samt prislistor. 
I specialbutiker för tobak (butiker som bara säljer tobak) tillåts även fort-
sättningsvis kommersiella meddelanden.

I propositionen lämnar regeringen även förslag på genomförande av reg-
lerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv 
(2014/40/EU). Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna att Sverige 
ansluter sig till tobakskonventionens protokoll om åtgärder mot illegal 
handel.

Utvidgat rökförbud
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utom-
hus, såsom uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen 
som allmänheten har tillträde till. Det gäller också områden utomhus som 
är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollek-
tivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och 
lekplatser som allmänheten har tillträde till. 

Rökförbudet utvidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra medel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Färre möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter

Spårbarhet

www.conveniencestores.se

I propositionen föreslås en delvis ändrad tillsynsorganisation som innebär 
att kommunen, och i vissa fall Polismyndigheten, utövar tillsyn över att 
lagen och anslutande föreskrifter följs. Folkhälsomyndigheten ansvarar för 
tillsynsvägledning för kommunen. Länsstyrelsen ska ansvara för tillsynen 
inom länet, samt följa kommunernas verksamhet.

Tillsyn


