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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över 
Förslag till nya föreskrifter om registrering och 
godkännande samt ändringar i föreskrifterna om 
livsmedelshygien, offentlig kontroll av livsmedel samt snus 
och tuggtobak 
 
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade 
remiss och har följande att anföra: 
 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslagen med följande kommentarer. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

4.2 Registrering och uppgiftsskyldighet 
Avseende kravet om registrering och uppgiftsskyldighet gällande anläggningar för beredning, 
behandling och bearbetning av snus eller tuggtobak kan Folkhälsomyndigheten nämna att det 
finns ett liknande krav för tillverkare av cigaretter och rulltobak i enlighet med 
spårbarhetskraven i genomförandeförordning (EU) 2018/5741. Kraven innebär bland annat att 
tillverkare ska ansöka om registrering av identifieringskoder för tillverkningsanläggningar i 
Sverige. Det är Folkhälsomyndigheten som har tillsynsansvar över detta. Från den 20 maj 2024 
kommer dessa krav även omfatta tillverkning av snus, tuggtobak och övriga tobaksprodukter 

                                                      
1 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om 
tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror 
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och således kommer tillverkningsanläggningar av sådana produkter från och med detta datum 
registreras inom ramen för två olika regelverk.  

4.3 Bestämmelser som inte längre blir tillämpliga på snus och tuggtobak 
Folkhälsomyndigheten instämmer i Livsmedelsverkets bedömning att verksamhet med 
beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak inte är sådan verksamhet som 
bedrivs i mobila anläggningar och att bestämmelsen därför inte är nödvändig att överföra till 
LIVSFS 2012:6.  

Folkhälsomyndigheten instämmer i Livsmedelsverkets bedömning att bestämmelserna i 15–16 
§§ LIVSFS 2005:20 inte är relevanta vad gäller snus och tuggtobak och därför inte ska 
överföras till LIVSFS 2012:6. Folkhälsomyndigheten bedömer att sådan omförpackning som 
anges i 15–16 §§ LIVSFS 2005:20 även skulle kunna bryta mot regelverket om hur 
tobaksprodukter ska hanteras enligt genomförandeförordning (EU) 2018/574.   

 
  
 
Beslut i detta ärende har fattats av tf avdelningschefen Josefin P Jonsson. I den slutliga 
handläggningen har tf enhetschefen Åsa Thornqvist samt biträdande enhetschefen Saffa Efazat 
deltagit. Utredaren Janini Edvinsson har varit föredragande. 
 
Folkhälsomyndigheten 
 
 
Janini Edvinsson 
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