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Säljer ditt företag tobaksfria nikotinprodukter? 
Den 1 augusti 2022 träder en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det finns flera 
åtgärder som behöver vidtas för den nya lagen. Från och med den 1 augusti måste 
detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, t.ex. vitt snus. 
 
Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om bl.a. försäljning och marknadsföring av tobaksfria 
nikotinprodukter.  
 

• Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till Piteå 
kommun. 

• Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år. 
• Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år. 
• På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om 

förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 
• Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Med lagen kommer även nya bestämmelser för produktkraven. Produkter som tillverkats innan dessa 
produktkrav får fortsätta att säljas till och med 1 juli 2023. 
 
Anmälan om försäljning 
Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste inkomma med en 
anmälan till Miljö- och tillsynsnämnden.  
 
En E-tjänst kommer inom kort finnas tillgänglig på Piteå kommuns hemsida för anmälan om 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Egenkontrollprogram 
Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över 
försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter. 
Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn ska bifogas din 
anmälan om försäljning. 
 
Ålderskrav 
Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. 
Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild 
anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte 
lämnas ut. 
 
På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 
förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 
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Kommunens befogenheter 
Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver 
detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara 
en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något 
annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader. 
 


