
Tobak, inomhusmiljö och 
hälsoskydd
Josefin Jonsson, Ulf Bergsten, Lina Boström och Sara 
Kollberg



https://youtu.be/R92YjVTSTiI

Film om praktiskt folkhälsoarbete 
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https://youtu.be/R92YjVTSTiI


Vår vision - en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vårt uppdrag – att stärka och utveckla 
folkhälsan
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Foto: Elliot Elliot/Johnér



• Vi ger tillsynsvägledning enligt bestämmelserna i lagstiftningen för tobak- och 
e-cigaretter.

• Vi ger tillsynsvägledning om bestämmelserna om hälsoskydd i miljöbalken. 
• Vi tar fram kunskapsstöd, analyserar och rapporterar inom frågor som rör tobak 

och e-cigaretter samt miljöhälsan i Sverige.

Några av våra arbetsuppgifter – utöver det som 
togs upp i filmen
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Stå upp:
• Hur många har god kunskap om miljöbalken och 

hälsoskyddstillsyn, flera års erfarenhet?
• Hur många har god kunskap om lagstiftningen kring tobak 

och e-cigaretter, flera års erfarenhet?

Vilka är ni som deltar här idag?
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Foto: Tommy Andersson/Scandinav



•Kunskapsstöd
– Uppföljning
– Bidragsfördelning
– Sammanställning av kunskapsläget
– Tillsynsvägledning

•Stöd för genomförande av ANDT-strategin inkl
nationell samordning

•Tobakskontroll genom lagstyrd verksamhet utifrån 
tobakslagstiftningens krav 

Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag 
gällande tobak



Andel (procent) personer i åldern 16-84 år som uppgav daglig tobaksrökning under 
perioden 2004-2018, uppdelat på kön.

Daglig rökning har minskat i Sverige
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2018.



Andel (procent) personer i åldern 25-84 år* som uppgav daglig tobaksrökning under 
perioden 2004-2018, uppdelat på utbildningsnivå.

Skillnader i daglig rökning kvarstår mellan 
olika grupper i befolkningen 
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2018.



Andel (procent) personer i åldern som uppgav daglig användning av snus under 
perioden 2004-2018, uppdelat på kön.

Ingen förändring i daglig snusanvändning  
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Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2018.



• Omkring 2 % av vuxna (16-84 år) använder e-cigaretter
– 1 % daglig användning
– 1 % användning ibland

• En större andel uppgav användning av e-cig med nikotin än 
utan

• Något högre andel i den yngsta åldersgruppen (16-29 år)

Användning av e-cigaretter bland vuxna

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", 2018.



Användning av e-cigaretter bland ungdomar 
någon gång

Andelen ungdomar (samtliga elever och elever som röker) som uppgav att de 
någon gång använt e-cigaretter fördelat på ålder och kön 2018.
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Källa: Skolelevers drogvanor 2018, CAN.



Harmoniserad EU-reglering TPD



• Grunden finns i WHO:s ramkonvention om tobakskontroll 
m.m. 

• Ett EU-direktiv som genomförts i Sverige den 20 maj 2016 
genom
– Tobakslagen
– Tobaksförordningen
– Folkhälsomyndighetens föreskrifter
– Lagen om E-cigaretter och påfyllningsbehållare

• Övergripande mål att få en bättre fungerande inre marknad 
i EU

• Den harmoniserade lagstiftningen ger förutsättningar att 
kontrollera tobaksprodukter och e-cigaretter 

• Produktkontrollen motiveras av rätten till en god hälsa och 
grundvalen är därmed en hög hälsoskyddsnivå

Vad är TPD? 



Utveckling av ny tobaksreglering 
2019-2019

1. TPD 2014/40/EU, tobakslagen 1993:581, tobaksförordningen 2016:354  

2. TPD 2014/40/EU, lag om e-cigaretter 2017:425, förordning 2017:429

3. Lagen om (2018:2088) 
tobak och liknande 
produkter

2017 2018 20192016 2020



• Krav på tobaksvaror - produktkrav
• Rapporteringskrav för tillverkare 
• Krav på mätning av utsläpp av nikotin, tjära och kolmonoxid
• Utökad rapportering för specifika tillsatser i tobaksvaror
• Krav på kontrollmätning hanterad av tillsynsmyndigheten
• Förbud mot karaktäristisk smak 

Regler om ingredienser och utsläpp



• Ökad storlek på hälsovarningar
• Cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska förses med 

kombinerade hälsovarningar (text och bild)
• Förbud mot hänvisning till smak, doft och tillsatser på 

tobaksförpackningar
• Minsta antalet cigaretter i en förpackning ökar från 19 till 20 

och minimikrav på mängd tobak i rulltobak införs 

Regler om märkning och förpackning



Lagen om (2018:2088) tobak och liknande produkter

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/


• Modernisering av befintlig tobaksreglering och gemensam 
lagstiftning för tobak och liknande produkter 

• Genomförande av nytt system för spårbarhet och 
säkerhetsmärkning av tobaksprodukter (koppling till TPD)

• Genomförande av nationella tobaksbestämmelser för att 
regeringen vill se ett minskat tobaksbruk där rökningen ska 
vara starkt reducerad och inte utgöra ett dominerande 
folkhälsoproblem 
– Införande av rökfria miljöer utomhus
– Tillståndsplikt krävs för att sälja tobak 
– Snusdosor får inte innehålla mindre än 20 portioner snus

Skäl till ny tobaksreglering



• Områden i anslutning till allmänna färdmedel utomhus t.ex. 
busshållplatser och taxizoner.

• På uteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer.
• Inhägnade platser för idrott och lek- platser som 

allmänheten har tillträde till. 
• Vid entréer till lokaler och andra utrymmen t.ex. entréer till 

butiker och restauranger.
• Nya lagen innebär att vattenpipscaféer inte längre får 

finnas.

Nya rökfria miljöer

Foto: Calle Bredberg



• Rökning av tobak.
• Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak.
• Användning av e-cigaretter.
• Rökning av örtprodukter för rökning.
• Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning 

men som inte innehåller tobak.

Med rökning avses i den nya lagen



Varför?

• Avnormalisera rökning. 
• Minska rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. 
• Öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som är överkänsliga för 

rök. 

När?

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2019.

Nya rökfria miljöer



Tillstånd för vad?

• Försäljning av tobaksvaror till konsumenter (detaljhandel).
• Försäljning av tobaksvaror till andra än konsumenter (partihandel).

Varför?

Reglerna om tillståndsplikt syftar till att stötta arbetet mot den illegala handeln 
med tobak (som är ett hot mot folkhälsan).

När?

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2019.

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning



Varför ?

Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

När ?

Reglerna träder i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak, 20 maj 2024 
för övriga tobaksprodukter inklusive snus.

Spårbarhets- och säkerhetsmärkning 
(Track & Trace)



• Id-utfärdarens kod, 5 tecken

• Unikt serienummer, 9 tecken

• Produktkod, 4 tecken

• Tidsstämpel, 8 tecken

Format för unika id-märkningar

Styckförpackning

Kartong  

Transportkartong

Pall    

VALFRITT
ytterligare tillåtna

databärareEndast 1 väljs



Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med 
varandra:

• Synliga detaljer
‒ Guilloche
‒ Optisk variabel tryckfärg (färgskiftande detaljer) (OVI)

• Delvis synliga detaljer
‒ Mikrotryck
‒ Icke-fluorescerande papper och 

fluorescerande bläck (UV-tryck)

• Osynliga detaljer 
‒ Anti-Stokes-tryckfärger

Beslutad säkerhetsmärkning i Sverige
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Regeringsuppdrag (S2019/02384/FS) 
kopplat till nya lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter  



• Regeringen vill se ett minskat tobaksbruk där rökningen ska vara starkt 
reducerad och inte utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. 

• I strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (skr. 
2015/16:86) har regeringen ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige till år 
2025. 

• Det tobaksförebyggande arbete är också en viktig del i att skapa 
förutsättningar för en jämlik hälsa i befolkningen. 

Bakgrund till regeringsbeslutet



Vad ingår i regeringsuppdraget?

• Utökad tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner (TVL)
• Utökat stöd till tobaksorganisationer
• Utökad uppföljning av lagstiftningens effekter
• Insatser för att skapa kännedom hos allmänheten



TACK!

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav



Inomhusmiljö och hälsoskydd
Lina Boström och Sara Kollberg
Enheten för miljöhälsa



• Vi vistas inomhus största delen av tiden.
• 20% upplever att de har besvär med hälsan som de 

relaterar till inomhusmiljön (bostad, skola, arbetsplats). 
Källa MHR 2017

• Ca 20 % exponeras for trafikbuller 8 % anger att de är 
mycket störda av trafikbuller. Källa MHR 2017

• Jämlikhet i hälsa – olika möjligheter till boende av bra 
kvalitet.

Varför är inomhusmiljön viktig?

31

Foto: David Zandén/Scandinav



Faktorer som påverkar inomhusmiljön och vår hälsa
32

Bristfällig städning

Solinstrålning

Luftkvalitet ventilation

Radon

Farliga ämnen

Elektromagnetiska fält

Fukt- och mögelskador

Dagsljus

Skadedjur

Smittrisk legionella

Blåst, drag

Kyla, värme

Buller

Foto: Marie Linnér/Scandinav



Hur många upplever att de har besvär kopplat till inomhusmiljön?
- 20 procent? (stå upp) 
- 40 procent? (sitt ner)

Frågor
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Rätt svar



• Sveriges övergripande miljölag – i kraft sedan 1999.
• Lagen riktar sig direkt till den som är verksamhetsutövare, 

dvs den driver en verksamhet eller utför en åtgärd.

Miljöbalken
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”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö”

”Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan”



• Bevisbörderegeln
• Kunskapskravet
• Försiktighetsprincipen 
• Lokaliseringsprincipen 
• Skälighetsregeln

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 
kapitlet 
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• 9 kap 3 § miljöbalken
• Olägenhet för människors hälsa – grundläggande begrepp i 

hälsoskyddstillsynen. 
• Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk
mening.

Olägenhet för människors hälsa enligt 
miljöbalken
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Alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
MB 1 kap § portalparagrafen
MB 2 kap de allmänna hänsynsreglerna
MB 9 kap 3 § olägenhet för människors hälsa
MB 9 kap 9 § bruk av bostäder och lokaler –

fastighetsägares/verksamhetsutövarens ansvar
MB 26 kap 19 § egenkontroll - gäller alla verksamheter

Lagstiftning om hälsoskydd
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FHM 33 § en bostad ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, 
fukt, buller, radon, luftföroreningar mm. 

FMH 38 § anmälningsplikt för bassängbad, skolor, förskolor, yrkesmässig 
hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta

FHM 45 § kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a.:
-Bostäder 
-lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande 
(asylboenden, HVB, SÄBO mm) 
-hotell, campingar och andra tillfälliga boenden 
-lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet

…lagstiftning om hälsoskydd fortsättning
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Vilken § i miljöbalken omfattar olägenhetsbegreppet?
1. 9 kap 9 §
2. 26 kap 19 §
3. 9 kap 3 §

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga i FMH § 38?
1. bostäder, bassängbad och skolor
2. bassängbad, skolor och YMH med risk för blodsmitta  
3. lokaler för vård, skolor och YMH med risk för blodsmitta  

Frågor
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Rätt svar

Rätt svar



Flera myndigheter är inblandade i hälsoksyddet

Hälsoskydd



• Allmänna råd om ventilation, buller, fukt och 
mikroorganismer, temperatur, städning i skolor, förskolor 
mm, bassängbad

• Texter på webben t ex om förskolor, skolor, asylboenden, 
luftkvalitet, fukt och mikroorganismer, elektromagnetiska fält

• Handböcker som ersätts med e-publikationer tre nya 
om buller, en om lokaler för vård och omsorg och en om 
tillfälligt boende

• Seminarier, hälsoskyddsträffar, svarar på frågor 
halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndighetens vägledning om 
hälsoskydd
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-buller-inomhus-och-hoga-ljudnivaer/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/a/ansvar-for-tillsyn-av-lokaler-for-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/tillsynsvagledning-for-halsoskydd-i-tillfalliga-boenden/
mailto:halosksydd@folkhalsomyndigheten.se


Vilken hälsoskyddstillsyn är prioriterad hos er? Varför?

Bikupa
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Uppföljning av tillsyn inom hälsoskydd

43



• Nationella tillsynsprojekt påverkar troligen kommunernas prioritering även på 
längre sikt.

• Vanligaste klagomålen är fukt- och mikroorganismer, buller och luftkvalitet 
ändamålsenlig tillsynsvägledning måste finnas.

• Kommuner med fler tillsynsobjekt och fler årsarbetskrafter genomför mer 
planerad återkommande tillsyn.

• Mindre kommuner i förbund verkar i något högre grad genomföra planerad 
återkommande tillsyn  kommunsamverkan kan ge positiv effekt på tillsyn.

Uppföljning av tillsyn inom hälsoskydd –
slutsatser
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• Uppföljning av miljömålen – nationella och regionala uppföljningar
• Folkhälsopolitiska målområdena (jämlikhet i hälsa) –

www.folkhalsomyndigheten.se (Folkhälsodata)

Underlag för prioritering inom 
hälsoskyddstillsyn
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http://www.folkhalsomyndigheten.se/


• FMH § 38 och § 45
• allvarliga risker (t.ex. blodsmitta) 
• människor vistas under längre tider
• det vistas personer som kan ha svårt att hävda sina 

intressen, till exempel personer med demenssjukdom eller 
barn

• det vistas personer som är extra känsliga för faktorer i 
inomhusmiljön (barn och äldre)

• många människor vistas på liten yta, delar kök och 
hygienutrymmen

Prioritering inom hälsoskyddstillsyn
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Foto: Rebecca Wallin/Scandinav



Nationell strategi för miljöbalkstillsyn?

 Tydligare nationellt fokus och mer enhetlighet.

Vad händer framöver?



Tack för oss – frågor?
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