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Återkoppling på inkomna synpunkter och kommentarer 

från mötet den 4 maj 2016 

Utifrån det intressentmöte för snusproducenter som Folkhälsomyndigheten anordnade i Solna 

den 4 maj 2016 och efterföljande utskick (bilder (Powepoint) från dagens möte, skickat 4 maj, 

samt Återkoppling möte 4 maj, skickat 9 maj) har vi erhållit ett antal analyser och underlag som 

berörde mötet och dess utskick. 

 

De inkomna underlagen har vi sammanställt i följande frågeställningar med svar: 

 

Centreringen av hälsovarning på förpackning 
 Fråga: De inkomna underlagen beskriver hur tillverkare och importörer tolkar 

centreringskravet. Det är att centringen endast avser hälsovarningstexten i den yta som 

reserveras för hälsovarningen. Det är inte centrering av hälsovarningen på den yta där 

hälsovarningen ska vara placerad. Bland annat skulle ett sådant krav kunna innebära att 

hälsovarningen skulle brytas när förpackningen öppnas och att varningstexten måste 

avstavas, vilket kan minska dess tydlighet. Även andra komplikationer skulle kunna uppstå 

vid tryckning som att trycka EAN-koder och innehållsförteckning. 

Svar: Vi tackar för era underlag och analyser avseende centreringskravet. Som vi 

meddelade i Återkoppling möte 4 maj, den 9 maj, när det gäller märkning av rökfria 

tobaksvaror gäller kravet att texten ska centreras på den reserverade ytan. Det finns inget 

krav på att hälsovarningen ska vara centrerad på den förpackningsyta där hälsovarningen 

ska vara placerad. 

Illustrationer av märkningen av förpackningar avseende snus och andra 
rökfria tobaksvaror 
 Fråga: Det har inkommit förslag att de illustrationer som visades på mötet ska 

kompletteras med förklarande texter över hälsovarningens utformning utifrån kraven i 

föreskrifterna. 

Svar: Även här är vi tacksamma för de underlag som vi erhållit avseende hur tillverkare och 

importörer ser på placering och utformning av hälsovarningarna på tobaksförpackningar 
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utifrån kraven i de nya föreskrifterna. Myndigheten har för närvarande tagit fram och 

publicerat tre stycken illustrationer. Illustrationerna visar hur hälsovarningar kan placeras 

och utformas på förpackningar till: 

o Snus och andra rökfria tobaksvaror - cylinderformad styckförpackning 

o Snus och andra rökfria tobaksvaror - rätblocksformad styckförpackning 

o Örtprodukt för rökning - rätblocksformad styckförpackning 

Myndigheten avser även att ta fram liknande illustrationer över ett antal förpackningstyper 

för rökbara tobaksvaror (gäller inte cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa). 

Avseende cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa hänvisar vi till det icke bindande 

underlaget, Editing of combined health warnings on smoked tobacco packaging, som 

kommissionen tagit fram och som visar hur kombinerade hälsovarningen kan placeras och 

utformas på berörda förpackningar. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller bildarkiven 

(3 set) över de kombinerade hälsovarningarna inkluderande rökavvänjningsinformation. 

Bildarkivet är tillgänglig för de tillverkare och importörer som tillhandahåller cigaretter, 

rulltobak och tobak för vattenpipa på den svenska marknaden. Ni ansöker om tillgång till 

bildarkivet via följande funktionsbrevlåda: bildarkiv@folkhalsomyndigheten.se 

De framtagna illustrationerna är vägledningar och bör inte ses som bindande eller av typen 

allmänna råd. Vi tar tacksamt emot synpunkter på framtagna illustrationer. Avsikten är att 

detta material när det är lämpligt kommer att utformas som allmänna råd. 

Tidslinje för myndighetens föreskrifter och allmänna råd på tobaksområdet 
 Fråga: Det har framförts en önskan om att myndigheten bör öka tydligheten vid 

framtagande av föreskrifter. Exempelvis via en tidslinje med ungefärliga hållpunkter för 

upprättande av nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd som myndigheten tar fram. 

Svar: Eftersom vårt svar på denna frågeställning kommer i ett skede när nuvarande 

föreskrifter utifrån bemyndiganden i tobaksförordningen är beslutade och publicerade på 

vår webbplats så är det i nuläget inte aktuellt. 

När myndighetens framöver kommer att ta fram nya eller ändrade föreskrifter och allmänna 

råd så kommer vi ta denna synpunkt i beaktande. Om möjligt kan vi på vår webbplats 

komma att förtydliga myndighetsprocessen vid framtagandet av föreskrift och allmänna råd. 

Angående att nikotinhalten inte ska få presenteras på förpackningar till snus 
 Fråga: Nuvarande lagtexten innebär ett förbud mot att ange ”halten av nikotin, tjära eller 

kolmonoxid” vilket även gäller för snus, vilket vi ser som ett allvarligt problem. Innan den 

20 maj 2016 har konsumenten tillgång till information om nikotinhalt och kan utifrån denna 

information på förpackningen göra ett informerat val, utifrån att Sveriges en miljon 

snuskonsumenter har delvis skilda preferenser när det gäller nikotinhalten i produkterna. 

Förbudet motverkar alltså konsumentsäkerheten, vilket inget seriöst företag vill riskera. Att 

efter den 20 maj 2016 fullt ut censurera essentiell information till konsumenter, kan inte 

vara en rimlig tolkning. Någon form av angivande av nikotininnehåll måste kunna 

tillhandahållas konsumenterna. 

Svar: Eftersom riksdagen den 14 april 2016 godkände ändringarna i tobakslagen 

(1993:581) så beslutades även ändringarna av 9 a §, samma lag, som reglerar angivandet av 
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nikotinhalt på tobaksförpackningar. 

”Märkningen på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning och på själva 

tobaksvaran får inte innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i 

tobaksvaror eller örtprodukter för rökning” 

Denna skrivning kommer från artikel 13.1 a i direktiv 2014/40/EU. 

”Märkningen av styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar eller själva 

tobaksvaran får inte innehålla någon beståndsdel eller något inslag som marknadsför en 

tobaksvara eller uppmuntrar till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig 

uppfattning om varans egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp; etiketter får inte 

innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i 

tobaksvaran” 

Informationen om nikotinhalt ska numera anges vid rapporteringen enligt 16 § tobakslagen 

och anslutande föreskrifter. Detaljer om följande rapporteringskrav kommer från 

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2186 av den 25 november 

2015 om fastställande av ett format för inlämnande och offentliggörande av uppgifter om 

tobaksvaror. I bilagan under rubrik 8. Endast rökfria tobaksvaror (tobak för användning i 

munnen eller näsan, tuggtobak) finns följande rapporteringskrav: 

o Fält: Rökfri_Nikotin_Innehåll 

o Rapportering: O (fältet är obligatorisk att fylla i) 

o Beskrivning av fältet: Produktens totala nikotininnehåll per produktenhet 

Uppgiftslämnaren kan ange att lämnad uppgift i detta fält är konfidentiell. 

Enligt 5 § första stycket 2 p och dess andra stycke tobaksförordningen (2016:354) gäller, 

”Folkhälsomyndigheten ska offentliggöra de uppgifter om ingredienser och kvantiteter av 

dessa ingredienser samt analyser av tillsatser som har rapporterats enligt 16 § samma 

lag.” 

”Offentliggörandet ska ske på en webbplats. Uppgifter som utgör företagshemlighet ska 

inte offentliggöras.” 

Folkhälsomyndigheten kommer att publicera de inkomna uppgifterna som är offentliga på 

myndighetens webbplats. Genom att göra så uppfyller vi kraven i tobaksförordningen som 

bygger på direktivets regelverk. Det betyder att konsumenten i istället för att läsa på 

förpackningen får söka uppgiften på myndighetens webbplats. 

Vi har full förståelse för att angivandet av nikotininnehållet i en rapport som publiceras på 

Folkhälsomyndighetens webbplats istället för att det framgår på tobaksvaran eller dess 

förpackning, inte är det tydligaste utifrån ett konsumentperspektiv. Eftersom lagen är 

utformad på detta sätt i dess nuvarande form och Folkhälsomyndigheten inte har 

bemyndigande att gå utöver 9 a § tobakslagen som reglerar förbudet att ange nikotinhalt på 

förpackningar, så ligger det utanför myndighetens ansvarsområde. 
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