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Bakgrund                                                   

• FN WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (FCTC)

• WHO:s protokoll för eliminering av illegal handel med 
tobaksprodukter
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Regelverk EU
• TPD (Tobaksproduktdirektivet) Direktiv 2014/40/EU

• Genomförandeförordning 2018/574

• Förordning (EU) 2018/573

• Genomförandebeslut 2018/576
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Regelverk Sverige
• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

• Förordning (2019:223) om tobak och liknande 
produkter

• Förordning (2019:224) om avgifter för unika 
identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:4) 
om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med 
tobaksvaror



Spårbarhet av tobaksvaror



Ansvar - Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har genom förordning (2019:223) 
uppgifter kopplade till spårbarhetssystemet. Dessa är att

• vara nationell id-utfärdare

• vara nationell handläggare

• innehar rätten att besluta att identifieringskoder ska 
avaktiveras

• vara mottagare av intyg (antimanipulationsverktyg) 
samt av externa revisorers årliga rapport 

• ansvara för tillsyn och tillsynsvägledning avseende 
spårbarhet och säkerhetsmärkning



Ansvar - Nationell id-utfärdare
• Allexis s.r.o

• Utfärdar identifieringskoder för aktörer i Sverige

• Utfärdar unika identitetsmärkningar för tobaksvaror 
avsedda för den svenska marknaden

• Endast elektronisk leverans

• Får endast ta ut avgifter för genererade unika 
identitetsmärkningar 
(nuvarande pris 0,003139 kronor/märkning)

• Avgiften reglerad i Förordning (2019:224) om avgifter 
för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar



Ansvar – Tillverkare och importörer
• Ansökan om identifieringskoder (EOID, FID, MID)

• Antimanipulationsverktyg

• Unika identitetsmärkningar 

• Primärdatabas

• Oberoende revisor

• Tillhandahålla utrustning (Tillverkare)



Antimanipulationsverktyg

Definition i artikel 2 (7) EU-förordning 2018/574

Ett system som gör det möjligt att efter att varje styckförpackning försetts med en 
unik identitetsmärkning, registrera kontrollprocessen genom en video eller loggfil 
som efter registreringen inte kan ändras av någon ekonomisk aktör.



Antimanipulationsverktyg, forts
• Ska installeras så att kontrollen kan göras direkt

• Registrerad information ska lagras i nio månader och 
tillhandahållas Folkhälsomyndigheten om så begärs

• Leverantören av verktyget ska uppfylla kraven på 
oberoende

• Leverantören ska lämna ett intyg till Europeiska 
kommissionen och Folkhälsomyndigheten

• Undantag för helt manuell produktion



Primärdatabas
• Gäller samtliga tillverkare och importörer

• Avtal

• Val av leverantör

• Godkännande senast 31 december 2022

• Datalagringsanläggningen ska vara fysiskt belägen 
inom EUs territorium



Oberoende revisor
• Tillverkare och importörer måste utse en oberoende 

revisor

• Ska godkännas av Europeiska kommissionen

• I slutet av oktober varje år ska revisionsrapport lämnas 
till Europeiska kommissionen och Folkhälsomyndigheten 
(period 20 maj – 19 maj)

• Första revisionsrapporten för tillverkare och importörer 
av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak ska 
lämnas i oktober 2025.



Ansvar – Partihandlare och Distributörer
• Ansöka om identifieringskoder 

• Registrering av tobaksprodukter

• Upprätta register



Ansvar - detaljhandlare/återförsäljare
• Ansöka om identifieringskoder 

• Korrekta uppgifter avseende identifieringskoder



Spårbarhetssystemet

• Tobaksvaran ska vara spårbar från fabrik till första försäljningsställe

• För att alla händelser och transaktioner i varuflödet ska kunna 
registreras och lagras måste alla aktörer, anläggningar och maskiner 
ha unika identifieringskoder. 

• Alla styckförpackningar av cigaretter och rulltobak förses med en 
unik identitetsmärkning



Unika identifieringskoder

• Identifieringskod som ekonomisk aktör – EOID (alla)

• En eller flera identifieringskoder för sina anläggningar – FID (alla)

– Tillverkare: anläggningstyp - tillverkningsanläggning med lager

– Partihandel/grossister/distributörer: anläggningstyp - fristående lager

– Detaljhandel: anläggningstyp - första försäljningsställe

• Identifieringskod för maskin: MID (endast tillverkare och importörer)



Unika identitetsmärkningar (stycknivå)
• Id-märkningen består av fyra delar och är totalt 26 tecken lång.

Den mänskligt läsbara delen består av de två första delarna och 
är 14 tecken lång. 

• Produktkoden ger information om produkten som var den 
är tillverkad, vilken anläggning, vilken maskin, vilken 
marknad produkten är avsedd för, tänkt transportväg, 
varumärke mm.



Unika identitetsmärkningar (stycknivå) forts
Vid beställning av unika identitetsmärkningar på stycknivå anges 
bland annat: 

• Produkttyp

• TP_ID – Identifieringsnummer (formatet NNNNN-NN-NNNNN)

• TP_PN - Varunummer 

• TP_Brand - Tobaksvarans varumärke

Se meddelande 2.1 Begäran om unika identitetsmärkningar på 
enhetsnivå, genomförandeförordningen (eu) 2018/574



Unika identitetsmärkningar (aggregerade koder)

TTT



Spårbarhetssystemet – databassystemet



Spårbarhetssystemet – varuflödet
• Registrering av händelser



Säkerhetsmärkning tobaksvaror



Säkerhetsmärkning

• Alla styckförpackningar av tobaksvaror (nu cigaretter och 
rulltobak) ska förses med en säkerhetsmärkning

• Säkerhetsmärkningen ska bestå av dels synliga och dels 
osynliga detaljer, så kallade äkthetsdetaljer

• Syftet med märkningen är att kunna fastställa om det är en 
äkta vara eller inte



Säkerhetsmärkning utformning
Utformningen fastställs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror HSLF-FS 2019:4

Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med varandra:

• Synliga detaljer
‒ Guilloche (1)
‒ Optisk variabel tryckfärg (2)

• Delvis synliga detaljer
‒ Mikrotryck   (3)
‒ Icke-fluorescerande papper och 

fluorescerande bläck (UV-tryck)

• Osynliga detaljer 
‒ Anti-Stokes-tryckfärger



Säkerhetsmärkning ytterligare krav 
• Metod för fastsättning: 

1. Fastsättning

2. Tryckning 

3. En kombination av 1 och 2.

• Säkerhetsmärkningen ska tillämpas så att den möjliggör identifiering 
och kontroll av äktheten hos en styckförpackning under hela den tid 
som tobaksvaran finns på marknaden och som skyddar den från att bli 
ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.



Frågor



Fråga 1
• Kommer Dentsu ta höjd för övergångsreglerna och inte skicka 

felmeddelande när unika identitetsmärkningar saknas för andra 
tobaksvaror än cigaretter och rulltobak fram till 20 maj 2026?



Fråga 2
• Kommer Fohm implementera spårbarhetssystemet för snus på

samma sätt som det nuvarande för cigaretter och rulltobak?
• Does the Swedish Health Authorities plan to implement the 

Track & Trace system for snus as a 1-to-1 implementation of the 
current system for cigarettes and fine cut tobacco?



Fråga 3
• Hur påverkas Lagerhållare och Upplagshavare av dessa förändringar? 

• Kommer det bli krav/lag på att anlita en bestämd aktör inom etikett-
tillverkning för märkning av tobaksprodukter? 

• Hur påverkas registreringen av en ny snussort (ingrediensrapportering) 
genom EU-CEG?



Fråga 4
• På vilket sätt kan jag som näringsidkare få bekräftat att alla varor som är 

utregistrerade från olika leverantörer är: 1) Dessa varor är levererade till min 
lokal 2) Min ankomst registrering(Antalet) stämmer med utregistrerade från 
Leverantörerna. 

• Finns möjligheten att jag som näringsidkare få bekräftade (Ett 
kontrollsystem) att alla varor som jag idag har i min lokal är rätt 
ankomstregistrerade också? Idag upptäcker vi först efter att produkten har 
gått igenom hela processen i Movilizer system. Det vill säga alldeles försent. 
vi har lagt upp en del frågor i Dentsu kundservice portal, avvaktar svar för, 
kanske det blir några nya frågor till.



Övriga frågor



Länkar till mer information
• Europeiska kommissionens hemsida om spårbarhet och säkerhetsmärkning

• Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2018/574 och genomförandebeslut 
2018/576

• Europeiska kommissionens handbok för berörda parter

• Informationsblad för ekonomiska aktörer som deltar i distributionskedjan

• Svenska id-utfärdaren Allexis s.r.o. hemsida

• Spårbarhet av tobaksvaror — Folkhälsomyndigheten

• Spårbarhets- och säkerhetsmärkning — Folkhälsomyndigheten

• Leverantören av sekundära databasen Dentsu Aegis sida för berörda aktörer

https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:096:FULL&from=SV
https://ec.europa.eu/health/system/files/2018-11/tt_manual_sv_0.pdf
https://ec.europa.eu/health/system/files/2019-12/tt_2019_infosheet_sv_0.pdf
https://idissuer.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobak/handel-med-tobaksvaror/sparbarhet-av-tobaksvaror/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobak/markning-och-forpackning-av-tobaksvaror/sparbarhets--och-sakerhetsmarkning/
https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/


Tack!
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