
Nyhetsbrev 3: 2021
Det här är det tredje nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Vi söker en ny kollega och utlyser ett vikariat på ett år
• Ny tillsynsvägledning och svar på fråga från Folkhälsomyndigheten
• Vägledande rättsfall

LEDIG TJÄNST SOM TILLSYNSHANDLÄGGARE

Länsstyrelsen söker tillsynshandläggare för
ett års vikariat

Vill du eller någon du känner bli vår nya kollega? Tjänsten är i Malmö men det finns
möjlighet till distansarbete. Tjänsten är ett vikariat för Mårten Palmgren. Peter
Mijdema, som arbetat hos oss sedan i maj och Christi Kara kommer att fortsätta
arbeta som vanligt.

Kontaktuppgifter finns längst ner i nyhetsbrevet. Christi har semester 26 juli – 23
augusti och Peter har semester 1 juli – 2 augusti.

Fredrik Holsts halvårsvikariat på 50 % kommer att löpa ut nu i juni och vi i Skåne
tackar för en bra insats!

LÄS MER OM TJÄNSTEN OCH ANSÖK HÄR

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vägledning över
försäljningsställen som saknar
tillstånd att sälja tobaksvaror

Vägledningen är tänkt att vara till hjälp för kommunens och
Polismyndighetens tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd
att sälja tobaksvaror.

LÄS VÄGLEDNINGEN HÄR

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor

Den 17 maj 2021 svarade Folkhälsomyndigheten enligt följande:

Spårbarhet och säkerhetsmärkning
1. Får uttrycket Sverige/Sweden finnas på säkerhetsmärkningen, tillsammans
med övriga äkthetsdetaljer?

Det finns inget som reglerar detta. FoHM har inte i sin tidigare tillsyn om
säkerhetsmärkning anmärkt mot tillverkare då uttrycket Sverige/Sweden finns på
säkerhetsmärkningen tillsammans med övriga äkthetsdetaljer.

2. Kan säkerhetsmärkningen sitta i princip var som på förpackningen, slarvigt
påklistrat?

Enligt 8 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på
styckförpackningar med tobaksvaror ﴾HSLF‐FS 2019:4﴿ som hänvisar till EU:s
genomförandebeslut 2018/576 gällande applicering av säkerhetsmärkning är kraven
enligt artikel 5 följande:

Säkerhetsmärkning ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp
av någon av följande metoder:

• Fastsättning
• Tryckning
• En kombination av fastsättning och tryckning

Säkerhetsmärkning ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror på ett sätt;

• som möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras
styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och

• som skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

Får säkerhetsmärkningen delvis skymma hälsovarning?

Kraven enligt 1 kap. 6 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror ﴾HSLF‐
FS 2016:46﴿ är att hälsovarningar på styckförpackning och eventuell ytterförpackning
ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synliga. Det
innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av skattemärken,
prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra anordningar när
tobaksvaror släpps ut på marknaden.

Hälsovarning på cigarrer
Frågor om märkning av cigarrer med enbart cellofanomslag: Frågorna avser de fall då
cigarrer enbart har ett cellofanomslag alternativt inget omslag och ingen ytterligare
förpackning.

1. Ska cellofanomslaget runt en cigarr vara märkt med hälsovarning?

Av 3 kap. 1 § lagen ﴾2018:2088﴿ om tobak och liknande produkter ﴾LTLP﴿ framgår att
förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker
som är förenade med bruk av tobak samt om rökavvänjning ﴾hälsovarningar﴿. Vidare
framgår att om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarningar, får varan
eller produkten inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden.

I 5 kap. 14 § LTLP finns begränsningar för vad en styckeförpackning för cigaretter,
rulltobak och portionsförpackat snus minst ska innehålla.

Av 1 kap. 4 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar
och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror ﴾HSLF‐FS 2016:46﴿
framgår att med styckförpackning avses den minsta enskilda förpackning för
tobaksvaror eller relaterade produkter som släpps ut på marknaden. Med
ytterförpackning avses varje förpackning i vilken tobak eller relaterade produkter
släpps ut på marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal
styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Vidare omfattas cigarrer av 3 kap. i HSLF‐FS 2016:46. De ska vara förpackade på ett
sådant sätt att det finns tillräckligt utrymme för märkning med hälsovarningar,
hänvisning till rökavvänjningsinformation samt en varningstext.

Hur många cigarrer en styckförpackning får innehålla har inte begränsats för cigarrer.
De kan säljas styckevis i en förpackning.

Transparent omslag anses inte vara en ytterförpackning då det omsluter en
styckförpackning eller ett antal styckförpackningar enligt FoHM:s föreskrifter.

Av lagstiftningen framgår att för att få sälja en tobaksvara i en förpackning ska den
vara märkt med hälsovarning, ha hänvisning till rökavvänjningsinformation samt en
varningstext. I FoHM:s föreskrifter regleras inte om en styckförpackning kan vara
transparent. Det framgår inte heller av LTLP eller FoHM:s föreskrifter att
cellofanomslag kan vara en styckförpackning till en tobaksvara. Dock framgår av
lagstiftningen att för att få sälja en tobaksvara i en förpackning till konsument ska
den vara märk.

Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda om gällande lagstiftning och praxis på
området. Vid tillsyn i detaljhandeln av cigarrer som säljs styckevis är det kommunen
som är tillsynsmyndighet och har att fatta beslut i dessa ärenden. Kommunens
beslut kan därefter bli föremål för prövning i domstol. FoHM känner inte till några
vägledande avgöranden i denna fråga.

2. Kan man sälja en tobaksvara idag utan en förpackning?

Av nuvarande lagstiftning framgår att förpackning till tobaksvara ska ha en
hälsovarning för att få tillhandahållas konsument. Av den gamla tobakslagen
framgick att en tobaksvara inte får tillhandahållas konsument i näringsverksamhet
om varningstexter saknas. Detta ändrades 2016 till att om en förpackning till en
tobaksvara saknar hälsovarning får varan eller produkten inte tillhandahållas
konsumenter på marknaden. Av förarbeten ﴾prop. 2015/16:82 sid 71﴿ till denna
ändring framgår att avsikten med ändringarna endast var redaktionella för att bättre
stämma överens med tobaksproduktdirektivets ordalydelse.

3. Kan ett cellofanomslag vara en förpackning?

Se svar på frågorna 1 och 2.

4. Har FoHM inlett något tillsynsärende med anledning av märkning av
cigarrer?

Det finns för närvarande inte några pågående ärenden.

VÄGLEDANDE RÄTTSFALL

Tidigare i våras kom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som
fastställer att kommunen haft fog för att avslå bolagets ansökan eftersom bolaget
inte ville inkomma med efterfrågat franchiseavtal och därmed inte hade tillräckligt
underlag för att kunna bevilja ett tillstånd.

LÄS HELA DOMEN HÄR

Länsstyrelsen Skåne önskar dig en
riktigt härlig sommar!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Peter Mijdema
peter.mijdema@lansstyrelsen.se
010‐224 11 21

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770010&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770021&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?MId=675777&RGd=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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Av nuvarande lagstiftning framgår att förpackning till tobaksvara ska ha en
hälsovarning för att få tillhandahållas konsument. Av den gamla tobakslagen
framgick att en tobaksvara inte får tillhandahållas konsument i näringsverksamhet
om varningstexter saknas. Detta ändrades 2016 till att om en förpackning till en
tobaksvara saknar hälsovarning får varan eller produkten inte tillhandahållas
konsumenter på marknaden. Av förarbeten ﴾prop. 2015/16:82 sid 71﴿ till denna
ändring framgår att avsikten med ändringarna endast var redaktionella för att bättre
stämma överens med tobaksproduktdirektivets ordalydelse.

3. Kan ett cellofanomslag vara en förpackning?

Se svar på frågorna 1 och 2.

4. Har FoHM inlett något tillsynsärende med anledning av märkning av
cigarrer?

Det finns för närvarande inte några pågående ärenden.

VÄGLEDANDE RÄTTSFALL

Tidigare i våras kom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som
fastställer att kommunen haft fog för att avslå bolagets ansökan eftersom bolaget
inte ville inkomma med efterfrågat franchiseavtal och därmed inte hade tillräckligt
underlag för att kunna bevilja ett tillstånd.

LÄS HELA DOMEN HÄR
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Nyhetsbrev 3: 2021
Det här är det tredje nyhetsbrevet för i år. Du kan bland annat läsa om:

• Vi söker en ny kollega och utlyser ett vikariat på ett år
• Ny tillsynsvägledning och svar på fråga från Folkhälsomyndigheten
• Vägledande rättsfall

LEDIG TJÄNST SOM TILLSYNSHANDLÄGGARE

Länsstyrelsen söker tillsynshandläggare för
ett års vikariat

Vill du eller någon du känner bli vår nya kollega? Tjänsten är i Malmö men det finns
möjlighet till distansarbete. Tjänsten är ett vikariat för Mårten Palmgren. Peter
Mijdema, som arbetat hos oss sedan i maj och Christi Kara kommer att fortsätta
arbeta som vanligt.

Kontaktuppgifter finns längst ner i nyhetsbrevet. Christi har semester 26 juli – 23
augusti och Peter har semester 1 juli – 2 augusti.

Fredrik Holsts halvårsvikariat på 50 % kommer att löpa ut nu i juni och vi i Skåne
tackar för en bra insats!

LÄS MER OM TJÄNSTEN OCH ANSÖK HÄR

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vägledning över
försäljningsställen som saknar
tillstånd att sälja tobaksvaror

Vägledningen är tänkt att vara till hjälp för kommunens och
Polismyndighetens tillsyn över försäljningsställen som saknar tillstånd
att sälja tobaksvaror.

LÄS VÄGLEDNINGEN HÄR

Folkhälsomyndigheten svarar på frågor

Den 17 maj 2021 svarade Folkhälsomyndigheten enligt följande:

Spårbarhet och säkerhetsmärkning
1. Får uttrycket Sverige/Sweden finnas på säkerhetsmärkningen, tillsammans
med övriga äkthetsdetaljer?

Det finns inget som reglerar detta. FoHM har inte i sin tidigare tillsyn om
säkerhetsmärkning anmärkt mot tillverkare då uttrycket Sverige/Sweden finns på
säkerhetsmärkningen tillsammans med övriga äkthetsdetaljer.

2. Kan säkerhetsmärkningen sitta i princip var som på förpackningen, slarvigt
påklistrat?

Enligt 8 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på
styckförpackningar med tobaksvaror ﴾HSLF‐FS 2019:4﴿ som hänvisar till EU:s
genomförandebeslut 2018/576 gällande applicering av säkerhetsmärkning är kraven
enligt artikel 5 följande:

Säkerhetsmärkning ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror med hjälp
av någon av följande metoder:

• Fastsättning
• Tryckning
• En kombination av fastsättning och tryckning

Säkerhetsmärkning ska tillämpas på styckförpackningar med tobaksvaror på ett sätt;

• som möjliggör identifiering och kontroll av äktheten hos en enskild tobaksvaras
styckförpackning under hela den tid som tobaksvaran finns på marknaden och

• som skyddar den från att bli ersatt, återanvänd eller ändrad på något sätt.

Får säkerhetsmärkningen delvis skymma hälsovarning?

Kraven enligt 1 kap. 6 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av
hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror ﴾HSLF‐
FS 2016:46﴿ är att hälsovarningar på styckförpackning och eventuell ytterförpackning
ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synliga. Det
innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av skattemärken,
prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra anordningar när
tobaksvaror släpps ut på marknaden.

Hälsovarning på cigarrer
Frågor om märkning av cigarrer med enbart cellofanomslag: Frågorna avser de fall då
cigarrer enbart har ett cellofanomslag alternativt inget omslag och ingen ytterligare
förpackning.

1. Ska cellofanomslaget runt en cigarr vara märkt med hälsovarning?

Av 3 kap. 1 § lagen ﴾2018:2088﴿ om tobak och liknande produkter ﴾LTLP﴿ framgår att
förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker
som är förenade med bruk av tobak samt om rökavvänjning ﴾hälsovarningar﴿. Vidare
framgår att om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarningar, får varan
eller produkten inte tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden.

I 5 kap. 14 § LTLP finns begränsningar för vad en styckeförpackning för cigaretter,
rulltobak och portionsförpackat snus minst ska innehålla.

Av 1 kap. 4 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar
och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror ﴾HSLF‐FS 2016:46﴿
framgår att med styckförpackning avses den minsta enskilda förpackning för
tobaksvaror eller relaterade produkter som släpps ut på marknaden. Med
ytterförpackning avses varje förpackning i vilken tobak eller relaterade produkter
släpps ut på marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal
styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

Vidare omfattas cigarrer av 3 kap. i HSLF‐FS 2016:46. De ska vara förpackade på ett
sådant sätt att det finns tillräckligt utrymme för märkning med hälsovarningar,
hänvisning till rökavvänjningsinformation samt en varningstext.

Hur många cigarrer en styckförpackning får innehålla har inte begränsats för cigarrer.
De kan säljas styckevis i en förpackning.

Transparent omslag anses inte vara en ytterförpackning då det omsluter en
styckförpackning eller ett antal styckförpackningar enligt FoHM:s föreskrifter.

Av lagstiftningen framgår att för att få sälja en tobaksvara i en förpackning ska den
vara märkt med hälsovarning, ha hänvisning till rökavvänjningsinformation samt en
varningstext. I FoHM:s föreskrifter regleras inte om en styckförpackning kan vara
transparent. Det framgår inte heller av LTLP eller FoHM:s föreskrifter att
cellofanomslag kan vara en styckförpackning till en tobaksvara. Dock framgår av
lagstiftningen att för att få sälja en tobaksvara i en förpackning till konsument ska
den vara märk.

Folkhälsomyndigheten kan endast vägleda om gällande lagstiftning och praxis på
området. Vid tillsyn i detaljhandeln av cigarrer som säljs styckevis är det kommunen
som är tillsynsmyndighet och har att fatta beslut i dessa ärenden. Kommunens
beslut kan därefter bli föremål för prövning i domstol. FoHM känner inte till några
vägledande avgöranden i denna fråga.

2. Kan man sälja en tobaksvara idag utan en förpackning?

Av nuvarande lagstiftning framgår att förpackning till tobaksvara ska ha en
hälsovarning för att få tillhandahållas konsument. Av den gamla tobakslagen
framgick att en tobaksvara inte får tillhandahållas konsument i näringsverksamhet
om varningstexter saknas. Detta ändrades 2016 till att om en förpackning till en
tobaksvara saknar hälsovarning får varan eller produkten inte tillhandahållas
konsumenter på marknaden. Av förarbeten ﴾prop. 2015/16:82 sid 71﴿ till denna
ändring framgår att avsikten med ändringarna endast var redaktionella för att bättre
stämma överens med tobaksproduktdirektivets ordalydelse.

3. Kan ett cellofanomslag vara en förpackning?

Se svar på frågorna 1 och 2.

4. Har FoHM inlett något tillsynsärende med anledning av märkning av
cigarrer?

Det finns för närvarande inte några pågående ärenden.

VÄGLEDANDE RÄTTSFALL

Tidigare i våras kom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som
fastställer att kommunen haft fog för att avslå bolagets ansökan eftersom bolaget
inte ville inkomma med efterfrågat franchiseavtal och därmed inte hade tillräckligt
underlag för att kunna bevilja ett tillstånd.

LÄS HELA DOMEN HÄR
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Christi Kara 
christi.kara@lansstyrelsen.se
010‐224 14 99

Peter Mijdema
peter.mijdema@lansstyrelsen.se
010‐224 11 21

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770043&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770054&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770065&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770076&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770087&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770098&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770100&TId=1
http://l7817e.stats.theletter.se/?q=006757770111&TId=1

