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Tobakslag (1993:581)
Inledande bestämmelse
1§
[9601] På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av
tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om
– begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden
utomhus,
– rökfri arbetsmiljö,
– hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning,
– begränsningar av handeln med och rätten till införsel av tobaksvaror,
– marknadsföring av tobaksvaror och användning av vissa varukännetecken i
marknadsföring av andra varor eller tjänster, samt
– innehållsreglering och produktkontroll m.m. av tobaksvaror. Lag (2016:353).
1a§
[9601 A] Denna lag innehåller även bestämmelser om produkter som är baserade på
växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och kan förbrukas via
förbränning (örtprodukter för rökning). Lag (2016:353).
1b§
[9601 B] Lagen ska inte tillämpas på rökbara produkter som är klassificerade som
narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt
lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lag (2016:353).
Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden
utomhus
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1994:98).

2§
[9602] Rökning är förbjuden
1. i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden
utomhus vid förskolor och fritidshem,
2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med
särskild service eller vård,
4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är
avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel,
5. i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus,
6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst eller en
offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas
och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller
tillställningen, samt
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde till
lokalerna. Lag (2004:485).
3§
Paragrafen har upphört att gälla genom lag (1994:98).
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4§
[9603] I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall
i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga
om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i
inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4. Lag (2004:485).
5§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rökfri arbetsmiljö
Anm. Rubriken är införd enligt lag (1994:98).

8§
[9604] I andra fall än som avses i 2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en
arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det
liknande utrymme där arbetstagaren är verksam. Som arbetstagare räknas här
personer som avses i 1 kap. 2 § första stycket och 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160).
Lag (1994:98).
Hälsovarningar m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2016:353).

9§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Handel m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1996:941).
Åldersgräns
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2005:369).

12 §
[9605] Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet
till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om
att mottagaren har uppnått nämnda ålder.
Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas
över till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut.
På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart
synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor
till den som inte har fyllt 18 år. Lag (2005:369).
12 a §
[9605 A] Tobaksvaror som säljs till konsumenter skall tillhandahållas på ett sådant
sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen
sker genom automat, via postorder eller liknande. Lag (2005:369).
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Styckeförsäljning
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2005:369).

12 b §
[9605 B] En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken
cigaretter.
En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.
Cigaretter och rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden i
mindre mängd än vad som framgår av första och andra styckena.
Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om styckförpackningar för
cigaretter och rulltobak. Lag (2016:353).
Anmälan och egenkontroll
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2010:682).

12 c §
[9605 C] En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till
konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där
försäljningen ska ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och
ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till
anmälan
enligt
första
stycket
ska
näringsidkaren
foga
egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens
tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål. Lag
(2010:682).
12 d §
[9605 D] En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning till
konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att
personalen ska kunna följa denna lag och anslutande föreskrifter. Lag (2010:682).
12 e §
[9605 E] En näringsidkare som via distansförsäljning tillhandahåller tobaksvaror för
försäljning till konsumenter i ett annat land än det land där näringsidkaren har sitt
säte eller sin affärsverksamhet får inte lämna ut personuppgifter om konsumenten till
tillverkaren av tobaksvaror eller till företag som ingår i samma koncern eller till
andra tredje parter. Personuppgifter får inte heller användas eller överföras för andra
ändamål än det aktuella köpet. Lag (2016:353).
12 f §
[9605 F] Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla nya
tobaksvaror som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska marknaden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur anmälan ska göras och vad den ska innehålla.
En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första och andra styckena
får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Lag (2016:353).
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Införsel
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2005:369).

13 §
[9606] Tobaksvara får föras in i landet endast av den som har fyllt 18 år. Lag
(1996:941).
Marknadsföring
Reklam och annan marknadsföring
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2005:369).

14 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sanktioner enligt marknadsföringslagen
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2005:369).

15 §
[9606 A] En marknadsföringsåtgärd som strider mot 9 a § eller 14–14 b §§ ska vid
tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara
otillbörlig mot konsumenter. En marknadsföringsåtgärd som strider mot 14 § första
stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 kan medföra
marknadsstörningsavgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen.
Lag (2008:495).
Innehållsreglering och produktkontroll m.m.
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2016:353).

16 §
[9606 B] Tillverkare och importörer av tobaksvaror eller örtprodukter för rökning
ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om ingredienser och kvantiteter av
dessa ingredienser i tobaksvaror och örtprodukter för rökning.
Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska till Folkhälsomyndigheten även
lämna uppgifter om ingrediensernas effekter på hälsan och genomföra analyser av
tillsatser i cigaretter och rulltobak samt lämna uppgifter om resultatet av analyserna
till Folkhälsomyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om de skyldigheter som anges i första och andra styckena.
Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsumenter på
marknaden om de rapporteringsskyldigheter som följer av paragrafen eller som har
meddelats med stöd av den inte har uppfyllts. Lag (2016:353).
17 §
[9606 C] Regeringen får, om det finns särskilda hälsoskäl, föreskriva att vissa slag
av tobaksvaror inte får tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till
konsumenter.
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18 §
[9606 D] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. vilka cigaretter och vilken rulltobak som ska anses ha karakteristisk smak,
2. vilka tillsatser i tobaksvaror som ska förbjudas,
3. gränsvärden för skadliga ämnen som tobaksvaror får innehålla eller ge upphov
till, samt
4. mätning och övervakning av sådana gränsvärden.
Cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak och tobaksvaror som innehåller
tillsatser som har förbjudits med stöd av första stycket får inte tillhandahållas
konsumenter på marknaden.
Tobaksvaror som inte uppfyller de föreskrifter om tillåtna gränsvärden eller
mätning och övervakning av sådana gränsvärden som har meddelats med stöd av
första stycket får inte tillverkas eller tillhandahållas konsumenter på marknaden. Lag
(2016:353).
18 a §
[9606 E] Tobaksvaror som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18
§ i fråga om gränsvärden för
skadliga ämnen som en tobaksvara får innehålla eller ge upphov till, samt om
mätning och övervakning av sådana gränsvärden, får inte föras ut till ett land utanför
Europeiska unionen. Lag (2016:353).
18 b §
[9606 F] Tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror ska till
Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om de kostnader som de har haft för reklam,
annan marknadsföring och sponsring för sådana varor.
Regeringen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning. Lag
(2013:630).
18 c §
[9606 G] Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska varje år till
Folkhälsomyndigheten lämna in marknadsundersökningar, studier, rapporter om
försäljningsvolymer och i förekommande fall sådana sammanfattningar av
marknadsundersökningar som utförs i samband med lanseringen av nya
tobaksprodukter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.
Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de
rapporteringsskyldigheter som följer av paragrafen eller som har meddelats med stöd
av den inte har uppfyllts. Lag (2016:353).
18 d §
[9606 H] Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts
enligt 12 f § ska varje år till Folkhälsomyndigheten lämna in alla nya eller
uppdaterade uppgifter om de studier, undersökningar och annan information som ska
redovisas i eller i samband med anmälan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.
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Tobaksvaror får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om de
rapporteringsskyldigheter som följer av paragrafen eller som har meddelats med stöd
av den inte har uppfyllts. Lag (2016:353).
Tillsyn
19 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Ansvar
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2010:682).

27 §
[9607] Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 11 § tillhandahåller tobaksvaror
som saknar föreskriven
hälsovarning eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20
a §, döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första
eller andra stycket eller 12 c § första stycket.
Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar. Lag (2016:353).
27 a §
[9607 A] Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska inte
dömas till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet. Lag (2010:682).
28 §
[9608] Bestämmelser om ansvar för olovlig införsel och olovlig utförsel av
tobaksvaror finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling (Smugglingslagen
m.m. [101] o.f.). Lag (2002:586).

[9609] Denna lag träder i kraft, såvitt avser 12 § andra stycket andra meningen, den
dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 juli 1993, då lagen (1975:1154) om
varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror samt lagen (1978:764) med
vissa bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror upphör att gälla.
Beslut om varningstext eller innehållsdeklaration som gäller den 1 juli 1993 skall
fortsätta att gälla till dess annat har föreskrivits med stöd av denna lag.
Till 1 st
Anm. 12 § andra stycket andra meningen trädde i kraft den 1 januari 1994 enligt SFS
1993:1646.

