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Bilaga 1. Lagstöd  
inom områdena alkohol, tobak 
och liknande produkter, 
tobaksfria nikotinprodukter 
samt hälsofarliga varor 

Alkohol 
Instruktion 
Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 

Lag 
Alkohollag (2010:1622) 

Förordning 
Alkoholförordning (2010:1636) 

Föreskrifter 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och 
alkoholhaltiga preparat (HSLF-FS 2022:63) 

Tobaksfria nikotinprodukter 
Instruktion 
Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 



Lag 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Förordning 
Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter 

Tobak och liknande produkter 
Instruktion 
Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 

Lag 
• Lagen  (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

• Produktsäkerhetslagen (2004:451) 

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

• Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande 
tillsyn 

 Föreskrifter 
• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om 

karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa 
tobaksvaror  

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:43) om gränsvärden och 
mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid 
verifiering av mätningar  

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:44) om hälsovarning och 
rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning  

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av 
ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar 
m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av 
nya tobaksvaror  

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av 
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror  

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

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:20) om 
egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare  



• Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Vissa hälsofarliga varor 
Instruktion 
Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten 

Lag 
Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor    

Förordning 
Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor  

Föreskrifter 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 
lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3) 
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