
Information om ny lag om tobak och likande 

produkter 

Den nya lagen(Tobakslag (2018: 2088)gäller från och med den 1 juli 2019. Den 

nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär 

nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och likande 

produkter. Lagen innebär också att kommunerna till viss del får nya uppgifter 

och ett utökat tillsynsansvar.  

I korthet innebär den nya lagen följande stora förändringar:                              

 Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning 

 Det blir fler platser med rökförbud 

 Det införs tillståndsplikt för tobaksrökning 

 Antalet portioner i en snusförpackning regleras i lag 

 Det införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror 

Flera nya rökfria miljöer införs i lagen: 

 Alla skollokaler/fritidsgårdar och skolgårdar samt lekplatser som 

allmänheten har tillgång till 

 Lokaler för hälso- och sjukvårds entréer o.s.v.  

 Alla gemensamma lokaler i bostäder (ex. tvättstugor) och inrättningar 

med särskild service eller vård 

 Inrikes kollektivtrafik ex. (perronger, busshållplatser, taxizoner). 

 Restauranger, caféer och andra serveringställen samt alla uteserveringar 

 Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning 

 Lokaler som allmänheten har tillgång till ex järnvägsstationer och 

idrottsanläggningar 

 Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara 

rökfria. 

Gäller rökförbudet bara tobaksrökning? 

Nej vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer omfattar ordet ”rökning” 

inte bara tobaksrökning utan även: 

 Inhalering av tobak som t.ex. förångats 

 Rökning av örtprodukter för rökning 

 Användning av e-cigaretter 

 Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar 

rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte 



innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens 

mening. 

Vem har ansvaret att rökförbudet följs 

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund 

(t.ex. som hyresgäst) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett 

område utomhus – kort sagt den som praktiska möjligheter att se till att 

bestämmelserna om rökförbudet följs. 

Vid entréer har ägaren eller den som på annan grund disponerar över lokalen 

eller utrymmet innanför entrén ansvarar för rökförbudet. Det gäller oavsett om 

denna person äger eller disponerar området utanför entrén.  Om en entré går till 

ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret 

för att rökförbudet följs. 

Skyltning, avvisning m.m.    

Den som ansvaret för rökförbudet ska genom skyltning(om behovet finns) 

tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och 

tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökningen inte är tillåten, får 

denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att själv avlägsna. 

Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv 

avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller 

ordningsvakter.  

 

För mer information om tobak och den nya lagen: Tobakslag (2018: 2088) kan 

du kontakta mig på:  

karl-erik.taivalsaari2@gallivare.se   

Eller vill du läsa på själv kan du gå in på: 

 www.folkhalsomyndigheten.se 
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