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Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Anmäl din försäljning till kommunen senast 31 juli 2022  
 
Den 1 augusti 2022 träder Lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Dessa produkter kallas i 
vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus. Den nya lagen innebär att försäljning av 
tobaksfria produkter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter och tobak är idag. Lagen innebär 
bland annat att den som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla försäljningen till 
kommunen och att produkterna bara får säljas till personer som fyllt 18 år.  
 
För att få lov att sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din 
verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Anmälan och 
egenkontrollprogrammet finns tillgängliga via kommunens e-tjänstportal: 
https://etjanster.stromstad.se/tobaksfri  
 
Anmälningsavgiften för att sälja tobaksfria nikotinprodukter är 2.825 kr och årsavgiften är 3.390 kr. 
Årsavgiften tas ut för varje påbörjat kvartal, vilket innebär att det blir en halv årsavgift för 2022 om ni 
anmäler försäljning från 1 augusti 2022. 
 
Egenkontroll 
Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontroll-
program. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. 
Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas. Du hittar 
det via e-tjänsten eller kommunens webbsida www.stromstad.se/tobaksfri  
 
Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas 
för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som 
bifogas. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de 
känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 
 
Åldersgräns 

• Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. 
• Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 

år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. 
• Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över 

dem till någon under18 år. 
• Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan. 

https://etjanster.stromstad.se/tobaksfri
http://www.stromstad.se/tobaksfri
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På Folkhälsomyndighetens webbsida går det att beställa dekaler med 18 års åldersgräns. Se också 
över ert behov av dekaler för folköl, elektroniska cigaretter och tobak. Det bör finnas dekaler vid 
varje kassa samt vid försäljningsplatsen.  
 
Marknadsföring och reklam 
Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reglerna är över lag de samma som 
för tobak. 
 
Kontrollköp 
Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som 
ser ung ut testar om det går att handla tobaksfria nikotinprodukter utan legitimation. Kommunen får 
genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter 
genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.  
 
Mer information kan du läsa på vår webbsida: www.stromstad.se/tobaksfri  
 
 
 
Anna Sanglert 
Miljö- och byggförvaltningen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
anna.sanglert@stromstad.se 
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