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Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av
halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök
Beslutade den 21 december 2001.
Tobakslagen (1993:581)1 stadgar att tobaksförpackning som är avsedd att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet skall ha varningstexter och
innehållsdeklaration i den utsträckning som föreskrivs (se tobakslagen 9 – 11 §§).
Tobakslagen ger möjlighet att föreskriva gränsvärden för de skadliga ämnen
som en tobaksvara får innehålla eller ge upphov till. En vara som inte uppfyller
föreskrifterna får inte tillverkas i eller föras in till Sverige för försäljning till konsumenter (se tobakslagen 18 §).
Europaparlamentet och Europeiska gemenskapernas råd har i direktiv
(2001/37/EG)2 av den 5 juni 2001 föreskrivit om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror.
Med stöd av 2 § tobaksförordningen (2001:312) föreskriver Statens folkhälsoinstitut följande.

Varningstexter på tobaksvaror som är avsedda att rökas
1 § Varningstexter skall finnas på varje förpackning till en tobaksvara som är
avsedd att rökas och att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom
landet. Detsamma gäller alla yttre omslag som förekommer vid detaljförsäljning
av varan med undantag av genomskinliga ytteromslag.
2 § Varje förpackning och dess yttre omslag enligt 1 § skall – på förpackningens
och ytteromslagets mest synliga yta – ha en av följande varningstexter:
Rökning dödar.
Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning.

1
2

Lagen omtryckt 1996:941.
EGT L 194, 18.7.2001, s. 26 (Celex32001L0037). (<http://www.fhi.se/pdf/dir2001-37_eg.pdf>)

FHIFS
2001:2
Utkom från
trycket den
25 jan. 2002

FHIFS 2001:2
Denna varningstext skall täcka minst 30 procent av utsidan av den yta på vilken
den trycks. När det gäller förpackningar för andra varor än cigaretter, där den mest
synliga ytan är större än 75 cm2, skall ytan för varningstexten vara minst 22,5 cm2.
Texterna skall alternera så att var och en av dem förekommer regelbundet.
Texterna skall vara utformade enligt bestämmelserna i 7 och 8 §§.
3 § Utöver den text som anges i 2 §, skall varje förpackning och dess yttre omslag
enligt 1 § – på förpackningens och ytteromslagets andra mest synliga yta – ha en
kompletterande varningstext från Förteckning 1 nedan.
Denna varningstext skall täcka minst 40 procent av utsidan av den yta på vilken
den trycks. När det gäller förpackningar för andra varor än cigaretter, där den andra
mest synliga ytan är större än 75 cm2, skall ytan för varningstexten vara minst 22,5
cm2.
Texterna skall alternera så att var och en av dem förekommer regelbundet.
Texterna skall vara utformade enligt bestämmelserna i 7 och 8 §§.
Varningstext på tobaksvaror som inte är avsedda att rökas
4 § Varningstext skall finnas på varje förpackning till en tobaksvara som, utan att
vara avsedd att rökas, är avsedd att i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet. Detsamma gäller alla yttre omslag som förekommer vid detaljförsäljning av varan med undantag av genomskinliga ytteromslag.
Varje förpackning och dess yttre omslag skall – på förpackningens och ytteromslagets mest synliga yta – ha följande varningstext:
Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande.
Denna varningstext skall täcka minst 30 procent av utsidan av den yta på vilken
den trycks.
När det gäller förpackningar, där den mest synliga ytan är större än 75 cm2, skall
ytan för varningstexten vara minst 22,5 cm2.
Texten skall vara utformad enligt bestämmelserna i 7 och 8 §§.
Uppgift om halter av vissa beståndsdelar i cigarettrök (innehållsdeklaration)
5 § Uppgifter om halten av tjära (icke vattenhaltigt, nikotinfritt rökkondensat), nikotin (nikotinhaltiga alkaloider) och kolmonoxid i cigarettrök skall tryckas på en av
cigarettförpackningens sidor. Innehållsdeklarationen skall täcka minst 10 procent
av den yta där den trycks och vara utformad enligt bestämmelserna i 7 och 8 §§.
Halterna skall mätas enligt 9 §.
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Högsta tillåtna halt av vissa beståndsdelar i cigarettrök
6 § Röken från cigaretter som tillverkas i eller förs in till landet för försäljning till
konsumenter får inte innehålla mer än
– 10 mg tjära per cigarett,
– 1 mg nikotin per cigarett och
– 10 mg kolmonoxid per cigarett.
Halterna skall mätas enligt 9 §.

Märkningens utformning
7 § De varningstexter och den innehållsdeklaration som avses i 2 – 5 §§ skall
– vara tydliga och lätt läsbara samt avfattade på svenska,
– tryckas med typsnittet Helvetica i fet stil,
– tryckas med en typsnittstorlek som innebär att texten täcker största möjliga
andel av det område som reserverats för den,
– tryckas med gemener, med undantag av första bokstaven i varje mening,
– tryckas i svart mot vit bakgrund,
– centreras på den yta där texten trycks,
– placeras parallellt med förpackningens övre kant samt
– omges av en svart ram som är minst 3 mm och högst 4 mm bred, utan att ramen inkräktar på det område som reserverats för varningstexten eller innehållsdeklarationen.
Kraven på placering och inramning gäller inte den varningstext som avses i 4 §.
8 § De varningstexter och den innehållsdeklaration som avses 2 – 5 §§ får inte
– tryckas på förpackningens högstaprismärkning, skattemärke eller motsvarande, eller på ett genomskinligt ytteromslag,
– kunna avlägsnas eller utplånas,
– döljas, skymmas eller avbrytas av något annat skriftligt eller bildmässigt inslag eller när förpackningen öppnas.
När det gäller andra varor än cigaretter, får texterna fästas på förpackningarna med
hjälp av klistermärken, under förutsättning att dessa inte kan avlägsnas.

Mätmetoder och rapportering
9 § Halten av tjära, nikotin och kolmonoxid skall mätas enligt ISO-standard 4387
när det gäller tjära, ISO 10315 när det gäller nikotin och ISO 8454 när det gäller
kolmonoxid.
Exaktheten av informationen om värdena för tjära och nikotin skall verifieras i
enlighet med ISO-standard 8243.
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10 § Senast den 15 december varje år skall tillverkare och importörer av cigaretter
till Statens folkhälsoinstitut inge dels uppgift om gällande värden avseende tjära,
nikotin och kolmonoxid för varje cigarettmärke, dels uppgift om vem som ansvarat för mätningarna.
Förteckning 1
Kompletterande varningstexter enligt 3 §:
Rökare dör i förtid.
Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke.
Rökning orsakar dödlig lungcancer.
Rökning under graviditeten skadar ditt barn.
Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök.
Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka.
Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar.
Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död.
Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens.
Rökning får din hy att åldras.
Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten.
Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte.

Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
2. Det som föreskrivs i 6 § skall gälla från och med den 1 januari 2004. Till dess gäller
vad äldre föreskrifter stadgar om begränsning av tjärhalten i cigaretter.
3. Dessa föreskrifter ersätter 2 § i Statens folkhälsoinstituts föreskrifter och allmänna råd av den 1 juli 2001 (FHIFS 2001:1).
4. Cigarettförpackningar med märkning enligt äldre bestämmelser får i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet till och med den 30 september 2003.
Andra tobaksförpackningar med märkning enligt äldre bestämmelser får i näringsverksamhet tillhandahållas konsumenter inom landet till och med den 30 september 2004.
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