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Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över bifogade förslag. Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande 
produkter och tuggtobak. 
 
Remiss - Förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter om snus snusliknande produkter och tuggtobak - Dnr 2022/04139 
 
Vi emotser ert yttrande senast 9 mars 2023. 
 
Var vänlig ange dnr 2022/04139 i yttrandet. 
 
Om ni vill yttra er via e-post, var vänlig gör det till livsmedelsverket@slv.se 
 
Vänliga hälsningar 
 
Hirouy Belatchew 
 
Gm/ 
 
Maria Romberg 
Administratör 
Juridiska avdelningen 
 

 
Box 622, 751 26 Uppsala 
vx 018-17 55 00 
www.livsmedelsverket.se 
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 REMISS 
 

 2023-01-26 Dnr 2022/04139 
     

 

Postadress 

Box 622 

751 26 Uppsala 

Besöksadress 

Dag Hammarskjölds väg 56 A 

Leveransadress 

Dag Hammarskjölds väg 56 C 

752 37 Uppsala 

Telefon 

018-17 55 00 

Telefax 

018-10 58 48 

E-post 

livsmedelsverket@slv.se 

Internet 

www.livsmedelsverket.se 

Organisationsnummer 

202100-1850 

VAT-nummer 

SE202100185001 
Innehar F-skattebevis 

 

Område Strategisk utveckling och stöd 
Juridiska avdelningen 
 Enligt sändlista 

Föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak 

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på följande förslag: 

 Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, snusliknande produkter och 

tuggtobak. 

Mer information om bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna finns i den 

konsekvensutredning som bifogas. Dokumenten finns även tillgängliga på 

Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se. 

 

Vid frågor om remissen, vänligen kontakta:  

Hirouy Belatchew, verksjurist, tel. 018-17 43 94 

Christer Johansson, statsinspektör, tel. 018-17 55 02 

 

Livsmedelsverket önskar synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och 

tillhörande konsekvensutredning senast den 9 mars 2023.  

 

Remissvaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till 

livsmedelsverket@slv.se. 

 

Vänligen ange diarienummer 2022/04139 i ämnesraden i e-brevet och i yttrandet. 

Remissinstansens namn bör anges i dokumentnamnet. 

 

 

 

Elin Häggqvist 

chefsjurist 

 

 Hirouy Belatchew 

 verksjurist 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/remisser1
mailto:livsmedelsverket@slv.se
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Bilagor 

1. Föreskriftsförslag  

2. Konsekvensutredning 

 

Sändlista 

1 A Non Smoking Generation  

2 Another Snus Factory 

3 Après Nicotine AB 

4 British American Tobacco Sweden 

5 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

6 Cobber Sweden AB 

7 Fiedler & Lundgren 

8 Folkhälsomyndigheten 

9 Gaia Snus AB i Örebro 

10 Gajane Gross AB 

11 Giftinformationscentralen 

12 GN Tobacco Sweden AB 

13 Gotlandssnus 

14 Habit Factory In Sweden AB 

15 Helix Sweden AB 

16 JTI Sweden AB 

17 Kemikalieinspektionen 

18 Kommerskollegium 

19 Konsumentverket 

20 Kurbits Snus AB 

21 LEWA of Sweden AB 

22 Livsmedelsföretagen 

23 Livsmedelshandlarna 

24 LIW Innovation AB 

25 Läkemedelsverket 

26 Länsstyrelsen i Norrbotten 

27 Länsstyrelsen i Skåne län  

28 Länsstyrelsen i Stockholms län  

29 Länsstyrelsen i Västra Götaland 

30 Miljö- och byggenheten i Sävsjö kommun  

31 Miljö- och byggnadsförvaltningen i Enköping  
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32 Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad  

33 Miljöförvaltningen i Göteborgs stad  

34 Miljöförvaltningen i Helsingborg  

35 Miljöförvaltningen i Malmö stad  

36 Miljökontoret i Mjölby kommun  

37 Miljökontoret i Örebro  

38 Nils No Tobacco AB 

39 Philip Morris Aktiebolag 

40 Regelrådet  

41 Skruf Snus 

42 Svensk Egenvård 

43 Svenska snustillverkarföreningen 

44 Svenskt Näringsliv 

45 Sveriges Kommuner och Regioner 

46 Swedish Match North Europe AB 

47 Tankesmedjan Tobaksfakta  

48 The Art Factory AB 

49 The Snus Brothers Distribution AB i Ödeshög 

50 Tobaksleverantörsföreningen 

51 XQS International 

52 Yoik AB 

53 Zafari Life AB  

För kännedom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 
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Livsmedelsverkets föreskrifter om snus, 

snusliknande produkter och tuggtobak; 

LIVSFS 0000:0 

(H 00) 

Utkom från trycket 

Klicka här för att 

ange datum. 
 

beslutade Klicka här för att ange datum.. 

Med stöd av 5–7, 30 och 31 §§ livsmedelsförordningen (2006:813) 

föreskriver1 Livsmedelsverket följande.   

Tillämpningsområde 

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den 

svenska marknaden.  

 Bestämmelser om de produkter som omfattas av dessa föreskrifter finns även 

i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt i lagen (2022:1257) 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

Ord och uttryck 

2 §   I dessa föreskrifter betyder 

1.  uttrycket livsmedelstillsatser samma sak som i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om 

livsmedelstillsatser, 

2.  följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och 

vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning 

i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) 1601/91, 

                                           
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster. 
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förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 

2000/13/EG: 

- arom, 

- rökarom, och 

- livsmedel med aromgivande egenskaper, och 

3. uttrycket material och produkter avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel sådana material och produkter som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 

oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt 

med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 

89/109/EEG. 

Ingredienser 

3 §   Med undantag för tobak och nikotin får snus, snusliknande produkter och 

tuggtobak, utöver de ingredienser som regleras särskilt nedan, inte innehålla 

ingredienser som utgör en risk för människors hälsa. 

Tillsatser 

4 §   Endast de livsmedelstillsatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter får 

ingå i snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Villkoren för användningen 

framgår av bilagan. 

 Livsmedelstillsatserna ska användas för sådana funktioner som anges i bilaga 

I till förordning (EG) nr 1333/2008, och ska följa de specifikationer som gäller 

för den aktuella livsmedelstillsatsen i enlighet med kommissionens förordning 

(EU) nr 231/2012  av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de 

livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1333/2008.  

Aromer 

5 §   Endast sådana aromer, inklusive rökaromer, och livsmedel med 

aromgivande egenskaper som får användas i livsmedel, får ingå i snus, 

snusliknande produkter och tuggtobak för att ge eller förändra lukt eller smak. 

Nya livsmedel 

6 §   Livsmedel som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 

1852/2001 får ingå i snus, snusliknande produkter och tuggtobak, om de är 

godkända i enlighet med den förordningen. 
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Vatten 

7 §   Det vatten som används vid framställning och beredning av snus, 

snusliknande produkter och tuggtobak ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets 

föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten. 

Främmande ämnen  

8 §   Snus, snusliknande produkter och tuggtobak får inte innehålla  

 - bly i mängder över 3 mg/kg, 

 - aflatoxiner B1, B2, G1 och G2 (summan) i mängder över 0,005 mg/kg, och 

 - bens(a)pyren i mängder över 0,003 mg/kg torrvikt. 

 Snus och tuggtobak får inte heller innehålla tobaksspecifika nitrosaminer NNN 

och NNK (summan) i mängder över 2 mg/kg torrvikt.  

 Torrvikt ska bestämmas med en etablerad metod som visat sig kunna fastställa 

denna halt noggrant.  

Hygien 

9 §   En verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska, när det är nödvändigt för att upprätthålla en 

tillfredsställande hygien, uppfylla kraven i bilaga II till Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien enligt följande:   

1. allmänna regler för lokaler i kapitel I, 

2. särskilda regler för lokaler i kapitel II,   

3. transport i kapitel IV, med undantag för punkt 4,  

4. utrustning i kapitel V,  

5. livsmedelsavfall i kapitel VI, 

6. vattenförsörjning i kapitel VII, 

7. personlig hygien i kapitel VIII,  

8. livsmedelsprodukter i kapitel IX, punkterna 1-5, och 

9. utbildning i kapitel XII. 

Faroanalys och kritiska styrpunkter 

10 §   En verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska, när det är nödvändigt för att uppfylla kraven i 

dessa föreskrifter, 

1. inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta 

förfaranden grundade på HACCP-principerna i enlighet med artikel 5.2 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004,   

2. se till att all dokumentation som beskriver de förfaranden som 

utarbetats enligt punkt 1 är aktuell, och  

3. bevara dokumentation och journaler under lämplig tid. 
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Material och produkter i kontakt med snus, snusliknande produkter och 

tuggtobak 

11 §   Material och produkter som kommer i kontakt med snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak ska uppfylla de krav på sammansättning och 

egenskaper som gäller för material och produkter avsedda att komma i 

kontakt med livsmedel.  

Uppgifter på förpackningar 

12 §   Förpackningar med snus, snusliknande produkter och tuggtobak som 

levereras direkt till konsument ska förses med följande uppgifter: 

1. Nettokvantitet i gram.  

2. Tillverkningsdag. 

3. Förvaringsanvisning, om förvaringen har betydelse för hållbarheten. 

4. Namn eller företagsnamn på och adress till tillverkaren, förpackaren eller 

säljaren. Adressen får ersättas med uppgift om tillverkarens, förpackarens 

eller säljarens webbplats eller telefonnummer inom Sverige. 

 

13 §   Förpackningar med snus eller tuggtobak som levereras direkt till 

konsument ska förses med varans beteckning: snus eller tuggtobak. 

 Varumärke, märkesnamn eller fantasinamn får inte användas i stället för 

varans beteckning. 

 

14 §   Förpackningar med snusliknande produkter som levereras direkt till 

konsument ska förses med en förteckning över alla ingredienser som ingår i 

produkten i fallande viktordning (innehållsdeklaration). 

 

15 §   De uppgifter som förpackningar med snus, snusliknande produkter och 

tuggtobak ska förses med enligt 12–14 §§, ska anges på svenska. Annat språk 

får användas om språket endast obetydligt skiljer sig från svenska.  

 Uppgifterna ska även vara väl synliga, klart läsbara, beständiga och lätta 

att förstå. 

Spårbarhet 

16 §   Snus, snusliknande produkter och tuggtobak, samt de ingredienser som 

ingår i dessa produkter, ska kunna spåras på alla stadier i produktions-, 

bearbetnings- och distributionskedjan för snus, snusliknande produkter eller 

tuggtobak.   

 Verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska ha system och förfaranden för att kunna ange dels 
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från vilka aktörer de har erhållit ingredienser som är avsedda för eller som kan 

antas ingå i snus, snusliknande produkter eller tuggtobak, dels alla aktörer som 

har erhållit deras produkter, dock inte konsumenter.  

Registrering 

17 §   En verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska skriftligen anmäla sina tillverkningsanläggningar 

för registrering till den myndighet som är behörig att registrera anläggningarna 

enligt 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). 

 

18 §   En anmälan för registrering av en tillverkningsanläggning ska innehålla 

följande uppgifter om verksamhetsutövaren och anläggningen. 

1. Namn och kontaktuppgifter. 

2. Organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller, om 

sådana uppgifter saknas för den som är etablerad i ett annat land inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), motsvarande 

identifieringsuppgifter. 

3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. 

4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning. 

5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att 

bedrivas. 

 Verksamhetsutövaren ska på begäran även lämna de kompletterande 

uppgifter som behövs för handläggningen av anmälan. 

 

19 §   Verksamheten vid en anläggning som ska anmälas för registrering får 

påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. Verksamheten får 

dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, även om 

myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen. 

Uppgiftsskyldighet 

20 §   Verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska se till att myndigheten har aktuell information om 

de registrerade anläggningarna, bland annat genom att underrätta myndigheten 

om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga 

anläggningar. 

___________________ 

 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023.  

2. Genom föreskrifterna upphävs Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 

2012:6) om snus och tuggtobak.  

3. För verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande 

produkter ska bestämmelserna om registrering i 17–19 §§ tillämpas från 
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och med den 1 januari 2024. Bestämmelsen i 19 § gäller dock inte för 

sådana verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2024. 

4. Förpackningar med snusliknande produkter som inte överensstämmer 

med bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§, får tillhandahållas konsumenter 

på den svenska marknaden till dess att lagren tar slut, under förutsättning 

att de har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 januari 2024.  

5. Snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller titandioxid 

(E 171) får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till 

dess att lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på 

marknaden eller förpackats före den 1 januari 2024. 

 

 

ANNICA SOHLSTRÖM 

 

 

 

 Elin Häggqvist 

 (Juridiska avdelningen) 
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Bilaga 

(till LIVSFS 2023:XX) 

 

Tillåtna livsmedelstillsatser enligt 4 §  

Villkor. Om ingen maximihalt anges nedan får livsmedelstillsatserna an-

vändas enligt quantum satis-principen, det vill säga ingen maximihalt är 

fastställd för användningen. Tillsatserna ska dock användas enligt god 

tillverkningssed, inte i större mängd än som behövs för att uppnå det önskade 

syftet, och på ett sådant sätt att konsumenterna inte vilseleds.   

 

E-nummer Beteckning och villkor 

E 101 (i)  Riboflavin 

 (ii) Riboflavin-5'-fosfat 

E 140   Klorofyller och klorofylliner 

E 141   Kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner 

E 150a  Sockerkulör 

E 150b  Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen 

E 150c  Sockerkulör, ammoniakprocessen 

E 150d  Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen 

E 153   Carbo medicinalis (vegetabiliskt kol) 

E 160a  Karotener 

E 160c  Paprikaoleoresin, kapsantin, kapsorubin 

E 162   Rödbetsrött, betanin 

E 163   Antocyaner 

E 170   Kalciumkarbonat   

E 172   Järnoxider och järnhydroxider 

E 202   Kaliumsorbat; max 2 g/kg 

E 260 

E 261 

Ättiksyra 

Kaliumacetat 

E 262 Natriumacetater 

 (i)  Natriumacetat 

 (ii) Natriumväteacetat (natriumdiacetat) 

E 263 Kalciumacetat 

E 270 Mjölksyra 

E 280-283 Propionsyra och propionater; max 2 g/kg 

E 290 Koldioxid 

E 296 Äppelsyra 
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E-nummer Beteckning och villkor 

E 300 

E 301 

E 302 

E 304 

 

 

E 306 

Askorbinsyra 

Natriumaskorbat 

Kalciumaskorbat 

Askorbinsyraestrar av fettsyror 

(i)  Askorbylpalmitat 

(ii) Askorbylstearat 

Tokoferolrika extrakt 

E 307 

E 308 

E 309 

E 319     

E 322 

E 325 

E 326 

E 327 

E 330 

E 331 

 

 

 

E 332 

 

Alfa-tokoferol 

Gamma-tokoferol 

Delta-tokoferol 

Tertiär butylhydrokinon (TBHQ); max 300 mg/kg  

Lecitiner 

Natriumlaktat 

Kaliumlaktat 

Kalciumlaktat 

Citronsyra 

Natriumcitrater 

(i)  Mononatriumcitrat 

(ii) Dinatriumcitrat 

(iii) Trinatriumcitrat 

Kaliumcitrater 

(i)  Monokaliumcitrat 

(ii)     Trikaliumcitrat 

E 333 

 

 

 

E 334 

E 335 

 

 

E 336 

 

 

Kalciumcitrater 

(i)  Monokalciumcitrat 

(ii) Dikalciumcitrat 

(iii)    Trikalciumcitrat 

L-Vinsyra 

Natriumtartrater 

(i)  Mononatriumtartrat 

(ii) Dinatriumtartrat 

Kaliumtartrater 

(i)  Monokaliumtartrat 

(ii) Dikaliumtartrat 

E 337 Kaliumnatriumtartrat 

E 350 Natriummalater 

(i)  Natriummalat 

(ii) Natriumvätemalat 

E 351 Kaliummalat 
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E-nummer Beteckning och villkor 

E 352 

 

 

E 354 

E 380 

Kalciummalater 

(i)  Kalciummalat 

(ii) Kalciumvätemalat 

Kalcium-tartrat 

Triammoniumcitrat 

E 400 

E 401 

E 402 

E 403 

E 404 

E 406 

Alginsyra 

Natriumalginat 

Kaliumalginat 

Ammoniumalginat 

Kalciumalginat 

Agar 

E 407 

 

E 407a 

 

E 410 

 

E 412 

 

E 413 

E 414 

Karragenan (får standardiseras med sockerarter om detta 

anges som tillägg till numret och beteckningen) 

Bearbetad Euchemaalg (får standardiseras med sockerarter 

om detta anges som tillägg till numret och beteckningen) 

Fruktkärnmjöl (ej vid framställning av torkade produkter 

som är avsedda att rehydreras direkt vid intag) 

Guarkärnmjöl (ej vid framställning av torkade produkter 

som är avsedda att rehydreras direkt vid intag) 

Dragant 

Gummi arabicum (akaciagummi) 

E 415   Xantangummi (ej vid framställning av torkade produkter 

som är avsedda att rehydreras direkt vid intag) 

E 417   Taragummi (ej vid framställning av torkade produkter som 

är avsedda att rehydreras direkt vid intag) 

E 418 Gellangummi 

E 420    Sorbitol; max 100 g/kg  

E 421  Mannitol (för annan användning än som sötningsmedel) 

E 422 Glycerol 

E 425    Konjac; max 10 g/kg  

(i)  Konjakgummi 

(ii) Konjakglukomannan 

E 440 

 

Pektiner (får standardiseras med sockerarter om detta anges 

som tillägg till numret och beteckningen) 

(i)  Pektin 

(ii) Amiderat pektin 

E 460 Cellulosa 

(i)  Mikrokristallinsk cellulosa 

(ii) Cellulosapulver 

E 461 Metylcellulosa 

E 462 Etylcellulosa 

E 463 Hydroxipropylcellulosa 
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E-nummer Beteckning och villkor 

E 464 Hydroxipropylmetylcellulosa 

E 465 Metyletylcellulosa 

E 466 Natriumkarboximetylcellulosa, cellulosagummi 

E 469 

 

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa, 

Enzymatiskt hydrolyserat cellulosagummi 

E 470a Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror 

E 470b 

E 471 

E 472a 

E 472b 

E 472c 

E 472d 

E 472e 

E 472f 

Magnesiumsalter av fettsyror 

Mono- och diglycerider av fettsyror 

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar 

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar 

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar 

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar 

Mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar 

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider 

E 500 

 

 

 

E 501 

 

Natriumkarbonater 

(i)  Natriumkarbonat 

(ii) Natriumvätekarbonat 

(iii) Natriumseskvikarbonat 

Kaliumkarbonater 

(i)  Kaliumkarbonat 

(ii) Kaliumvätekarbonat 

E 503 Ammoniumkarbonater 

(i)  Ammoniumkarbonat 

(ii) Ammoniumvätekarbonat 

E 504 Magnesiumkarbonater 

(i)  Magnesiumkarbonat 

(ii) Magnesiumhydroxikarbonat 

(Magnesiumvätekarbonat) 

E 507 

E 508 

E 509 

E 511 

E 513 

Saltsyra 

Kaliumklorid 

Kalciumklorid 

Magnesiumklorid 

Svavelsyra 

E 514 

 

 

E 515 

Natriumsulfater 

(i)  Natriumsulfat 

(ii) Natriumvätessulfat 

Kaliumsulfater 

(i)  Kaliumsulfat 

(ii) Kaliumvätesulfat 

E 516 Kalciumsulfat 
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 LIVSFS 2023:XX 

E-nummer Beteckning och villkor 

E 524  

E 525  

E 526  

E 527  

E 528  

E 529  

E 530  

E 570  

E 574  

E 575  

E 576  

E 577  

E 578  

E 640  

E 620  

E 621  

E 622  

E 623  

E 624  

E 625  

E 626  

E 627  

E 628  

E 629  

E 630  

E 631  

E 632  

E 633  

E 634  

E 635  

E 901  

E 903  

E 904  

E 938  

E 939 

Natriumhydroxid 

Kaliumhydroxid 

Kalciumhydroxid 

Ammoniumhydroxid 

Magnesiumhydroxid 

Kalciumoxid 

Magnesiumoxid 

Fettsyror 

Glukonsyra 

Glukonsyrans deltalakton 

Natriumglukonat 

Kaliumglukonat 

Kalciumglukonat 

Glycin och dess natriumsalt 

Glutaminsyra 

Mononatriumglutamat              

Monokaliumglutamat                10 g/kg, var för sig   

Kalciumglutamat                       eller i kombination, uttryckt som  

Monoammoniumglutamat          glutaminsyra 

Magnesiumdiglutamat  

Guanylsyra                                

Dinatriumguanylat                     

Dikaliumguanylat                      

Kalciumguanylat      500 mg/kg, var för sig 

Inosinsyra  eller i kombination, uttryckt som 

Dinatriuminosinat  guanylsyra 

Dikaliuminosinat 

Kalciuminosinat 

Kalcium-5'-ribonukleotider 

Dinatrium-5'-ribonukleotider     

Bivax, vitt och gult; max 600 mg/kg            max 600 mg/kg 

Karnaubavax; max 200 mg/kg                      tillsammans 

Shellack; max 600 mg/kg                             

Argon  

Helium 
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 LIVSFS 2023:XX 

 E-nummer Beteckning och villkor 

 E 941  

E 942  

E 948  

E 949  

E 950  

E 953  

Kväve  

Dikväveoxid  

Syre  

Väte  

Acesulfam-K; max 4 g/kg 

Isomalt (för annan användning än som sötningsmedel) 

 E 954 Sackarin; max 2,5 g/kg 

 E 965  

 

 

E 966  

E 967  

E 968  

E 1103  

E 1200 

Maltitol (för annan användning än som sötningsmedel) 

(i)  Maltitol 

(ii) Maltitolsirap  

Laktitol (för annan användning än som sötningsmedel) 

Xylitol (för annan användning än som sötningsmedel) 

Erytritol (för annan användning än som sötningsmedel) 

Invertas 

Polydextros 

 E 1201 Polyvinylpyrrolidon, max 30 g/kg 

 E 1404 

E 1410 

Oxiderad stärkelse 

Monostärkelsefosfat 

 E 1412 

E 1413 

E 1414 

Distärkelsefosfat  

Fosfaterat distärkelsefosfat 

Acetylerat distärkelsefosfat 

 E 1420 Stärkelseacetat 

 E 1422 Acetylerat distärkelseadipat 

 E 1440 Hydroxipropylstärkelse 

 E 1442 

E 1450 

E 1451 

Hydroxipropyldistärkelsefosfat 

Natriumoktenylsuccinatstärkelse  

Acetylerad oxiderad stärkelse 

 E 1520     Propylenglykol; max 40 g/kg  
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Område Strategisk utveckling och stöd  

Juridiska avdelningen 

 Enligt sändlista 

Förslag till nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och 

tuggtobak 

 

1. Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 jämställs i livsmedelslagen (2006:804) snusliknande 

produkter med livsmedel på samma sätt som snus och tuggtobak. Med snusliknande 

produkter avses produkter som till användningssättet motsvarar snus. Snus är en 

tobaksprodukt. Snusliknande produkter är tobaksfria produkter med eller utan nikotin.  

 

Enligt Livsmedelsverkets bedömning saknas det skäl att, utifrån skyddet för människors 

hälsa, ställa lägre krav på snusliknande produkter jämfört med de krav som ställs på snus. 

Livsmedelsverket föreslår därför att snusliknande produkter ska omfattas av de 

bestämmelser som i dag gäller för snus och tuggtobak, se Livsmedelsverkets föreskrifter 

(LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak. Bestämmelser finns om bland annat 

ingredienser, främmande ämnen, hygien, märkning på förpackningar och spårbarhet. 

Tillverkningsanläggningar ska även anmälas till den behöriga kontrollmyndigheten så att 

dessa kan registreras.  

 

Livsmedelsverket föreslår också att förpackningar med snusliknande produkter som 

levereras direkt till konsument ska förses med en förteckning över alla ingredienser som 

ingår i produkten, en så kallad innehållsdeklaration. Skälet är att tobaksfria 

nikotinprodukter, vilket därmed omfattar snusliknande produkter som innehåller nikotin, 

enligt 7 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter ska ha en 

innehållsdeklaration.1 Det saknas enligt Livsmedelsverkets bedömning anledning att göra 

skillnad mellan de snusliknande produkter som innehåller nikotin och de som inte 

innehåller nikotin.  

 

Vidare föreslår Livsmedelsverket att det inte längre ska vara tillåtet att tillsätta titandioxid 

(E 171) till snus eller tuggtobak. Även snusliknande produkter omfattas enligt förslaget 

av denna begränsning. Skälet är att det sedan augusti 2022, på grund av riskerna för 

människors hälsa, inte längre är tillåtet att använda titandioxid i livsmedel. 

Livsmedelsverket finner inte skäl att göra en annan bedömning för dessa produkter som 

också stoppas i munnen. 

                                                      
1 Se även 11 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter. 
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I syfte att underlätta för företag och kontrollmyndigheter föreslår Livsmedelsverket att 

bestämmelser som rör snus, snusliknande produkter och tuggtobak samlas i samma 

föreskrifter. Att det således blir nya föreskrifter medför inte i sig någon ändring i sak för 

de verksamheter som tillverkar snus och tuggtobak. Vissa språkliga och redaktionella 

ändringar föreslås emellertid i förhållande till de nu gällande föreskrifterna, LIVSFS 

2012:6. Det föreslås dock även en ny inledande bestämmelse om att snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak, utöver de ingredienser som regleras särskilt i föreskrifterna och 

med undantag för tobak och nikotin, endast får innehålla ingredienser som inte utgör en 

risk för människors hälsa. 

 

De föreslagna föreskrifterna kommer att ersätta nu gällande föreskrifter om snus och 

tuggtobak, varför LIVSFS 2012:6 föreslås ska upphävas i samband med att de föreslagna 

föreskrifterna träder i kraft. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 

2023.  

 

Vissa övergångsbestämmelser föreslås dock. För att ge verksamhetsutövare som tillverkar 

snusliknande produkter tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter anmäla 

verksamheterna ska bestämmelserna om att tillverkningsanläggningar för snusliknande 

produkter ska anmälas till kontrollmyndigheten för registrering tillämpas först från och 

med den 1 januari 2024. För att underlätta för företagen föreslås även att förpackningar 

med snusliknande produkter som inte uppfyller de märkningskrav som föreslås i 

föreskrifterna, ska få tillhandahållas konsumenter till dess att lagren tagit slut, under 

förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 januari 2024. 

Vidare föreslås att snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller 

titandioxid (E 171) ska få tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till dess 

att lagren tagit slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats 

före den 1 januari 2024. 

 

2. Beskrivning av problemet och vad Livsmedelsverket vill uppnå 

I Sverige finns bestämmelser om snus och tuggtobak dels i lagen (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter och förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter, 

dels i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen (2006:813). Tobaksprodukter är inte 

livsmedel, men vissa moment i produktionen medför risker som kan jämföras med de 

som finns vid livsmedelsproduktionen. Sverige har därför funnit anledning att låta snus 

och tuggtobak omfattas av livsmedelslagens bestämmelser när det gäller de hygieniska 

aspekterna. Lagtekniskt har detta lösts på så sätt att livsmedelslagens bestämmelser har 

gjorts generellt tillämpliga även på dessa produkter. I 3 § livsmedelslagen anges att snus 

och tuggtobak, i livsmedelslagen, jämställs med livsmedel.  
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När det gäller tobaksfria produkter som är avsedda att användas på samma sätt som snus, 

har Livsmedelsverket i ett ställningstagande från 20192 bedömt att sådana produkter inte 

utgör livsmedel. Livsmedelsverkets bedömning gäller oavsett om produkten innehåller 

nikotin eller inte. Ställningstagandet bygger på att livsmedel i allmänhet anses vara 

ämnen, ingredienser, råvaror, tillsatser och näringsämnen som intas genom 

magtarmkanalen.3 Livsmedelsverkets bedömning av tobaksfritt snus utgick från att 

produkten är avsedd att läggas under läppen och spottas ut igen och att det huvudsakliga 

upptaget av produktens ämnen, t.ex. nikotin, sker genom munnens slemhinnor. Enligt 

Livsmedelsverkets bedömning är således avsikten inte att produkterna ska förtäras. Att 

användaren av produkterna ofrivilligt kommer att svälja ner en del ämnen som går ner i 

matsmältningssystemet ändrar inte bedömningen. 

 

Från och med den 1 januari 2023 jämställs även snusliknande produkter i livsmedelslagen 

med livsmedel. I proposition 2021/22:200, Hårdare regler för nya nikotinprodukter,4 

anför regeringen följande.  

 

Tobaksfritt snus stoppas i munnen och utsöndrar ämnen som tas upp av kroppen 

genom såväl slemhinnorna i munnen som genom magtarmkanalen. Följderna 

av en kontaminering eller av användningen av farliga aromämnen eller tillsatser 

kan rimligen orsaka lika stor skada hos användaren av dessa produkter som hos 

den som använder tobakssnus. Det gäller oavsett om produkten innehåller 

nikotin eller inte. Enligt regeringens mening saknas det därför anledning att ur 

hälsosynpunkt ställa lägre krav på dessa produkter jämfört med snus som består 

av tobak. Konsumenter bör dessutom ha rätt till samma information om dessa 

produkter. I och med att det är fråga om likartade produkter kan dessutom vissa 

likheter finnas i tillverkningsprocessen och användningen av smakämnen m.m. 

Det finns därför goda skäl att använda sig av den kompetens som redan i dag 

finns hos de myndigheter som sköter livsmedelskontrollen av snus och 

tuggtobak.  

 Sammantaget anser regeringen att tobaksfritt snus, både med och utan 

nikotin, ska jämställas med livsmedel och därmed omfattas av livsmedels-

regleringen. 

 

Med snusliknande produkter avses tobaksfria produkter som till användningssättet 

motsvarar snus. Såväl tobaksfria nikotinprodukter som tobaks- och nikotinfria produkter 

                                                      
2 Dnr 2019/00929.  
3 Livsmedel definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om 

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten 

för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Av artikel 2 

framgår att livsmedel är alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis 

bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av 

människor.  
4 Prop. 2021/22:200 s. 221.  
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kan därför vara snusliknade produkter. Avgörande för om en produkt är en snusliknande 

produkt eller inte är således om produkten används på ett sätt som motsvarar 

användningen av snus. Snus används vanligtvis genom att produkten placeras i munnen, 

innanför läpparna men utanför tandraderna. Produktens beståndsdelar tas huvudsakligen 

upp i munnen, även om en del av dem hamnar i mag- och tarmkanalen. Produkter som 

används på detta sätt, används därmed på ett sätt som motsvarar snus.5  

 

Vissa undantag finns dock. Snusliknande produkter omfattar inte produkter som omfattas 

av bestämmelserna i: 

 narkotikastrafflagen (1968:64), 

 lagen (1999:42) om förbud mot hälsofarliga varor, 

 läkemedelslagen (2015:315), eller  

 lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

medicintekniska produkter.6 

 

Snusliknande produkter som innehåller nikotin regleras även av lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, 

försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med regleringen är 

att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen kompletteras av förordningen (2022:1263) om tobaksfria 

nikotinprodukter och kommande föreskrifter av Folkhälsomyndigheten. 

 

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak finns det 

bestämmelser om bl.a. ingredienser, främmande ämnen, hygien, märkning på 

förpackningar och spårbarhet. Tillverkningsanläggningar ska även anmälas till den 

behöriga kontrollmyndigheten så att dessa kan registreras.7  

 

Med hänsyn till att de överväganden som föranlett att även snusliknande produkter i 

livsmedelslagen ska jämställas med livsmedel, i allt väsentligt är desamma som medförde 

att snus och tuggtobak i lagen jämställs med livsmedel, anser Livsmedelsverket att 

snusliknande produkter bör omfattas av de bestämmelser som i dag gäller för snus och 

tuggtobak. Livsmedelsverket anser således, i likhet med regeringen, att det saknas 

anledning att ur hälsosynpunkt ställa lägre krav på dessa produkter jämfört med snus och 

tuggtobak. 

 

I syfte att underlätta för företag och kontrollmyndigheter föreslår Livsmedelsverket att 

bestämmelser som rör snus, snusliknande produkter och tuggtobak samlas i samma 

föreskrifter. Att det således blir nya föreskrifter medför inte i sig någon ändring i sak för 

de verksamheter som tillverkar snus och tuggtobak. Vissa ändringar föreslås emellertid i 

                                                      
5 Se prop. 2021/22:200 s. 222. 
6 Se prop. 2021/22:200 s. 289 f. 
7 Fr.o.m. den 1 januari 2023 finns bestämmelserna om registrering i 9 a–d §§ LIVSFS 2012:6. 
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förhållande till de nu gällande föreskrifterna, LIVSFS 2012:6. De föreslagna 

föreskrifterna kommer att ersätta nu gällande föreskrifter om snus och tuggtobak, varför 

det föreslås att LIVSFS 2012:6 upphävs i samband med att de föreslagna föreskrifterna 

träder i kraft.  

 

3. Förslagen i huvudsak 

1 § Tillämpningsområde 

Föreskrifternas 1 § beskriver föreskrifternas tillämpningsområde. Det anges att 

föreskrifterna innehåller bestämmelser om snus, snusliknande produkter och tuggtobak 

som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Paragrafen 

innehåller också en upplysning  om att det i lagen om tobak och liknande produkter samt i 

lagen om tobaksfria nikotinprodukter också finns bestämmelser rörande de produkter som 

omfattas av de föreslagna föreskrifterna.  

 

En liknande bestämmelse finns i 1 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att 

snusliknande produkter ska omfattas av föreskrifterna, samt uppdaterar bestämmelsen 

med hänvisningar till de nya lagarna på området.   

 

2 § Ord och uttryck 

I 2 § förklaras att uttrycket livsmedelstillsats betyder samma sak som i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser och 

att uttrycken arom, rökarom och livsmedel med aromgivande egenskaper betyder samma 

sak som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 om aromer och 

vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på 

livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) 1601/91, förordningarna (EG) nr 

2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG. Vidare anges att uttrycket 

material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel avser sådana material 

och produkter som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och 

om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG. 

 

Motsvarande bestämmelse finns i 2 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att en 

definition av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel läggs till 

i bestämmelsen.  

 

3 § Ingredienser 

Av 3 § framgår att snus, snusliknande produkter och tuggtobak, utöver de ingredienser 

som särskilt regleras i föreskrifterna och med undantag för tobak och nikotin, inte får 

innehålla ingredienser som utgör en risk för människors hälsa. Paragrafen är ny och 

saknar motsvarighet i de nuvarande föreskrifterna om snus och tuggtobak. Bestämmelsen 

syftar till att införa en slags ram för vilka ingredienser som snus, snusliknande produkter 
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och tuggtobak får innehålla. En jämförelse kan göras med den reglering av livsmedel som 

finns i EU:s livsmedelslag, det vill säga Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 178/2002,8 om att livsmedel ska vara säkra, det vill säga inte vara skadliga för hälsan 

eller otjänliga som människoföda.  

 

4 § Tillsatser, inklusive föreskrifternas bilaga 

I 4 § finns bestämmelser om vilka livsmedelstillsatser som får ingå i snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak. Vilka dessa livsmedelstillsatser är, och villkoren för 

användningen av dem, framgår av bilagan till de föreslagna föreskrifterna. Det anges 

även att livsmedelstillsatserna ska användas för sådana funktioner som anges i förordning 

(EG) nr 1333/2008 och följa de specifikationer som gäller för den aktuella 

livsmedelstillsatsen. Motsvarande bestämmelse finns i dag i 3 § LIVSFS 2012:6. 

Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska läggas till i bestämmelsen samt 

vissa språkliga och redaktionella ändringar.  

 

Vad gäller bilagan till föreskrifterna föreslås en ändring vad gäller ämnet titandioxid. 

Titandioxid (E 171) får enligt nu gällande föreskrifter ingå i snus och tuggtobak.9 Sedan 

den 7 augusti 2022 är det dock inte längre tillåtet att använda titandioxid som tillsats i 

livsmedel.  

 

Titandioxid (E 171) är ett vitt färgämne som varit godkänt som livsmedelstillsats. Den 

europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, gjorde emellertid 2021 en ny 

bedömning där den konstaterade att titandioxid inte är säkert att använda som tillsats i 

livsmedel. Efsa utvärderar regelbundet EU-godkända livsmedelstillsatser för att bedöma 

om de är säkra att använda. Bakgrunden till utvärderingen av titandioxid var nya data om 

mycket små partiklar i tillsatsen, så kallade nanopartiklar. Som en följd av Efsas 

bedömning beslutade kommissionen 2022 att titandioxid inte längre skulle vara godkänt 

som livsmedelstillsats.  

 

Mot bakgrund av att Efsa bedömt att titandioxid inte är säkert att använda som 

livsmedelstillsats anser Livsmedelsverket att ämnet titandioxid inte heller bör användas i 

snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Livsmedelsverket föreslår därför att 

titandioxid inte tas med i den lista över tillåtna livsmedelstillsatser som finns i bilagan till 

de föreslagna föreskrifterna.  

 

För att underlätta företagens anpassning till de föreslagna föreskrifterna är det dock 

rimligt att de får viss tid på sig att sälja de produkter som t.ex. redan finns på marknaden. 

Det föreslås därför att snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller 

titandioxid (E 171) får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till dess att 

                                                      
8 Se artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. 
9 Se bilagan till LIVSFS 2012:6. 
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lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats före 

den 1 januari 2024. 

 

I nuvarande föreskrifter, 10 § LIVSFS 2012:4, finns en bestämmelse om att 

Livsmedelsverket prövar frågor om dels godkännande av ytterligare livsmedelstillsatser, 

dels villkor för användning av livsmedelstillsatser i snus och tuggtobak. Livsmedelsverket 

föreslår att denna bestämmelse tas bort. Enligt Livsmedelsverket bör önskemål från 

verksamhetsutövare om att få använda andra tillsatser eller justerade villkor för 

användningen av tillsatser i fortsättningen hanteras som ett förslag om en ändring av 

föreskrifterna. Möjligheten för verksamhetsutövare att påpeka behov av, eller inkomma 

med önskemål om, ändringar av föreskrifterna tas således inte bort, utan det är endast 

myndighetens hantering av dessa önskemål som förändras och tydliggörs. 

 

5 § Aromer 

Enligt 5 § får endast sådana aromer, inklusive rökaromer, och livsmedel med 

aromgivande egenskaper som får ingå i livsmedel, ingå i snus, snusliknande produkter 

och tuggtobak för att ge eller förändra lukt eller smak. Motsvarande bestämmelse finns i 

5 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska läggas till i 

bestämmelsen samt vissa språkliga och redaktionella justeringar.  

 

6 § Nya livsmedel 

Av 6 § framgår att endast sådana nya livsmedel som har godkänts för användning inom 

EU får ingå i snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Motsvarande bestämmelse 

finns i 6 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska 

omfattas av bestämmelsen samt vissa språkliga och redaktionella justeringar.  

 

7 § Vatten 

I 7 § anges att det vatten som används vid framställning och beredning av snus, 

snusliknande produkter och tuggtobak ska uppfylla kraven i Livsmedelsverkets 

föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten. Motsvarande bestämmelse finns i 7 § 

LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska omfattas av 

bestämmelsen och har även uppdaterat hänvisningen till de föreskrifter om dricksvatten 

som trädde i kraft den 1 januari 2023.  

 

8 § Främmande ämnen 

Med främmande ämnen avses ämnen som har en negativ påverkan på hälsan och som inte 

med avsikt har tillsatts en produkt utan finns i produkten som en följd av t.ex. 

produktionen och tillverkningen, eller som en följd av någon miljöbetingad förorening. I 

8 § anges gränsvärden för vissa sådana ämnen som bly, aflatoxiner, bens(a)pyren och 

tobaksspecifika nitrosaminer. Motsvarande reglering finns i 13 § LIVSFS 2012:6. 

Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska omfattas av bestämmelsen. 
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Snusliknande produkter innehåller dock inte tobak och kan därmed inte innehålla 

tobaksspecifika nitrosaminer. Bestämmelsen i den delen gäller därför endast snus och 

tuggtobak.  

 

9 § Hygien  

I 9 § finns en uppräkning av bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien som en verksamhetsutövare som bedriver 

tillverkning av snus, snusliknande produkter eller tuggtobak måste följa, när det är 

nödvändigt för att upprätthålla en tillfredsställande hygien. Motsvarande bestämmelse 

finns i 10 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att  tillverkning av snusliknande 

produkter ska omfattas av bestämmelsen samt vissa språkliga och redaktionella 

justeringar i övrigt.  

 

10 § Faroanalys och kritiska styrpunkter 

Föreskrifternas 10 § innehåller krav på en verksamhetsutövare som bedriver tillverkning 

av snus, snusliknande produkter eller tuggtobak, att bland annat inrätta förfaranden 

grundade på de så kallade HACCP-principerna samt se till att viss dokumentation är 

aktuell och bevaras. Motsvarande bestämmelse finns i 11 § LIVSFS 2012:6. 

Livsmedelsverket föreslår att tillverkning av snusliknande produkter ska omfattas av 

bestämmelsen samt vissa språkliga och redaktionella justeringar i övrigt.  

 

11 § Material och produkter i kontakt med snus, snusliknande produkter och tuggtobak 

Enligt 11 § ska material och produkter som kommer i kontakt med snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak uppfylla de krav på sammansättning och egenskaper som gäller 

för material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det 

innebär att de material och produkter som kommer i kontakt med snus, snusliknande 

produkter och tuggtobak bland annat ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1935/2004 

och kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller 

material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Motsvarande 

bestämmelse finns i 14 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande 

produkter ska omfattas av bestämmelsen. 

 

12–15 §§ Uppgifter på förpackningar 

Av 12 § framgår att förpackningar med snus, snusliknande produkter och tuggtobak som 

levereras direkt till konsument ska förses med vissa uppgifter som till exempel 

nettokvantitet, tillverkningsdag, förvaringsanvisningar och adress. Motsvarande reglering 

finns i 9 § LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska 

omfattas av bestämmelsen samt vissa språkliga och redaktionella ändringar. Det föreslås 

även en möjlighet för tillverkaren, förpackaren eller säljaren att, istället för sin adress 

eller telefonnummer i Sverige, ange sin webbplats. 

 



  LIVSMEDELSVERKET PM  9 (21) 

 

 2023-01-26 Dnr 2022/04139 

   

Område Strategisk utveckling och stöd 

Juridiska avdelningen 

 

Enligt 13 § ska förpackningar med snus eller tuggtobak som levereras direkt till 

konsument förses med varans beteckning; snus eller tuggtobak. Motsvarande 

bestämmelse finns i dag i 9 § LIVSFS 2012:6. Innehållet föreslås, med vissa redaktionella 

justeringar, föras över till den nya paragrafen utan ändringar. Livsmedelsverket föreslår 

således inte att bestämmelsen även ska gälla förpackningar med snusliknande produkter. 

Skälet är att snusliknande produkter omfattar en stor mängd olika produkter som skiljer 

sig från varandra. Livsmedelsverket anser därför att det skulle kunna uppfattas som 

vilseledande om samma beteckning används för alla dessa produkter, och beteckningen 

kanske inte motsvarar konsumenternas förväntningar vad gäller att vara tillräckligt 

beskrivande. Livsmedelsverket kan, beroende på kommande synpunkter från företag och 

andra intressenter, få anledning att återkomma till denna fråga.  

 

Nu föreslagna 14 § saknar motsvarighet i LIVSFS 2012:6. I bestämmelsen anges att 

förpackningar med snusliknande produkter som levereras direkt till konsument ska 

förses med en innehållsdeklaration. Innehållsdeklarationen ska bestå av en förteckning 

över alla ingredienser som ingår i produkten, varvid ingredienserna ska anges i fallande 

viktordning.  

 

I prop. 2021/22:200 anför regeringen att även konsumenter av tobaksfria nikotinprodukter 

på ett enkelt sätt ska kunna få en uppfattning om vad produkten de köper innehåller. 

Sammantaget bedömer regeringen att bestämmelser om innehållsdeklaration som 

motsvarar de som redan gäller för e-cigaretter och påfyllningsbehållare bör införas även 

för de tobaksfria nikotinprodukterna. Det är fråga om saklig information och 

bestämmelserna fråntar inte i onödan näringsidkarens möjligheter att förse förpackningen 

med egen text. Regeringen gör vidare bedömningen att motsvarande krav på 

innehållsdeklaration kan ställas på tobaksfria nikotinprodukter utan att ge intryck av att 

produkterna är livsmedel.10  

 

De överväganden som har lett fram till att förpackningar med tobaksfria nikotinprodukter 

enligt 7 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter ska vara försedda med en 

innehållsdeklaration gör sig enligt Livsmedelsverket även gällande för övriga 

snusliknande produkter. Livsmedelsverket föreslår därför att förpackningar med 

snusliknande produkter, som levereras direkt till konsument, ska vara försedda med en 

innehållsdeklaration. Innehållsdeklarationen föreslås innehålla de uppgifter som 

förpackningar till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara försedda med 

enligt 11 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter; en förteckning över 

alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning. 

 

I 15 § anges hur uppgifter på förpackningarna ska vara utformade med avseende på bland 

annat språk, läsbarhet, synlighet och beständighet. Bestämmelsen finns i 8 § LIVSFS 

                                                      
10 Prop. 2021/22:200 s.152 f. 
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2012:6. Livsmedelsverket föreslår vissa språkliga och redaktionella justeringar av 

bestämmelsen, samt förtydligar att märkningsuppgifterna i regel ska vara på svenska.  

 

För att underlätta företagens anpassning till de föreslagna föreskrifterna är det rimligt att 

de får viss tid på sig att sälja de produkter som t.ex. redan finns på marknaden, trots att 

förpackningarna inte uppfyller kraven i de föreslagna föreskrifterna. Livsmedelsverket 

föreslår av den anledningen en övergångsregel för förpackningar med snusliknande 

produkter. Förpackningar med snusliknande produkter som inte överensstämmer med 

bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§, föreslås få tillhandahållas konsumenter på den 

svenska marknaden till dess att lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på 

marknaden eller märkts före den 1 januari 2024. 

 

16 § Spårbarhet 

Enligt 16 § ska snus, snusliknande produkter och tuggtobak, samt de ingredienser som 

ingår i dessa produkter, kunna spåras på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 

distributionskedjan. Verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak ska ha system och förfaranden för att kunna ange dels från vilka 

aktörer de har erhållit ingredienser som är avsedda för eller som kan antas ingå i snus, 

snusliknande produkter eller tuggtobak, dels alla aktörer som har erhållit deras 

produkter, dock inte konsumenter. Liknande bestämmelse finns i 12 § LIVSFS 2012:6. 

Livsmedelsverket föreslår att även tillverkning av snusliknande produkter ska omfattas av 

bestämmelsen samt förtydligar vad bestämmelsen innebär i praktiken.    

 

17–19 §§ Registrering 

Enligt 17 § ska en verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, snusliknande 

produkter eller tuggtobak skriftligt anmäla sina tillverkningsanläggningar så att de kan 

registreras. Anmälan ska göras till den myndighet som enligt 23 § livsmedels-

förordningen är behörig att registrera anläggningarna. Av 18 § framgår de uppgifter som 

en anmälan om registrering ska innehålla, samt en skyldighet för verksamhetsutövaren att 

på myndighetens begäran lämna de kompletterande uppgifter som behövs för 

handläggningen av anmälan. I 19 § anges att verksamheten vid en anläggning som ska 

anmälas för registrering får påbörjas i och med att myndigheten registrerar anläggningen. 

Verksamheten får dock påbörjas två veckor efter att anmälan kommit in till myndigheten, 

även om myndigheten ännu inte har registrerat anläggningen.  

 

Från och med den 1 januari 2023 finns motsvarande bestämmelser om registrering i  

9 a–c §§ LIVSFS 2012:6. Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter ska 

omfattas av bestämmelserna och endast vissa redaktionella ändringar i övrigt. En anmälan 

för registrering är viktig för att kontrollmyndigheterna ska kunna få vetskap om att 

tillverkningsanläggningen finns och därmed kunna utöva en effektiv, riskbaserad kontroll. 
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En konsekvens av att bestämmelser om registrering och anmälningsskyldighet föreslås 

för verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter är att det 

därmed kan komma att bli aktuellt med beslut om sanktionsavgifter. En 

verksamhetsutövare, som påbörjar en registreringspliktig verksamhet utan att först ha 

anmält anläggningen för registrering, riskerar att påföras en sanktionsavgift i enlighet 

med 39 c § livsmedelsförordningen. En sanktionsavgift ska nämligen tas ut av den som 

påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om 

registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Det är därför viktigt att 

verksamhetsutövare får tid och möjlighet att få kännedom om bestämmelserna, för att 

därefter anmäla verksamheten till kontrollmyndigheten för registrering innan 

verksamheten påbörjas. En övergångsperiod föreslås därför från det att bestämmelserna 

beslutas till dess att de ska tillämpas. 

 

20 § Uppgiftsskyldighet 

Av 20 § framgår att en verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, 

snusliknande produkter eller tuggtobak ska se till att myndigheten har aktuell information 

om de registrerade anläggningarna, bland annat genom att underrätta myndigheten om 

betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar. 

Motsvarande bestämmelse finns från och med den 1 januari 2023 i 9 d § LIVSFS 2012:6. 

Livsmedelsverket föreslår att tillverkning av snusliknande produkter ska omfattas av 

bestämmelsen samt vissa redaktionella ändringar i övrigt. Att kontrollmyndigheten har 

aktuell information om de registrerade anläggningarna möjliggör en effektiv, riskbaserad 

kontroll. 

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2023. Vid samma tidpunkt upphävs 

nuvarande föreskrifter om snus och tuggtobak, LIVSFS 2012:6. För att underlätta för 

verksamhetsutövarna föreslås även vissa övergångsbestämmelser. 

 

För att ge verksamhetsutövare som tillverkar snusliknande produkter tid att få kännedom 

om registreringsbestämmelserna, och därefter anmäla verksamheterna för registrering, 

föreslår Livsmedelsverket att bestämmelserna om registrering i 17–19 §§ ska tillämpas 

först från och med den 1 januari 2024. Verksamhetsutövare som har påbörjat en 

registreringspliktig verksamhet före den 1 januari 2024 kommer efter den 1 januari 2024 

inte att ha någon praktisk möjlighet att uppfylla kravet i 19 §. I syfte att inte tillskapa 

bestämmelser som vissa verksamhetsutövare saknar praktiska möjligheter att följa 

föreslår Livsmedelsverket också att bestämmelsen i 19 § inte ska gälla för sådana 

verksamheter som har påbörjats före den 1 januari 2024.  

  

För att underlätta för verksamhetsutövarna att anpassa sig till de föreslagna föreskrifterna 

föreslås det även att förpackningar med snusliknande produkter som inte 

överensstämmer med bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§, ska få tillhandahållas 
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konsumenter på den svenska marknaden till dess att lagren tar slut, under förutsättning att 

de har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 januari 2024. Övergångs-

bestämmelsen möjliggör därmed för dessa verksamhetsutövare att under en begränsad tid 

använda förpackningsmaterial som inte är märkta i enlighet med bestämmelserna i 

föreskrifterna.  

 

Vidare föreslås att snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller 

titandioxid (E 171) får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till dess att 

lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats före 

den 1 januari 2024. Verksamhetsutövarna får därmed en viss tid på sig för att anpassa 

produkterna i enlighet med föreskrifterna. 

 

4. Alternativa lösningar för det Livsmedelsverket vill uppnå 

Från och med den 1 januari 2023 jämställs snusliknande produkter i livsmedelslagen med 

livsmedel, på samma sätt som snus och tuggtobak. Med snusliknande produkter avses 

produkter som sett till användningssättet motsvarar snus. Livsmedelsverket föreslår, med 

stöd av bemyndiganden i livsmedelsförordningen, att snusliknande produkter ska 

omfattas av de bestämmelser som i dag gäller för snus och tuggtobak, se LIVSFS 2012:6. 

Det handlar bland annat om bestämmelser vad gäller ingredienser, främmande ämnen, 

hygien, märkning på förpackningar och spårbarhet. Tillverkningsanläggningar ska även 

anmälas för att kunna registreras av den behöriga kontrollmyndigheten.  

 

Jämfört med nu föreslagna föreskrifter skulle ett alternativ vara att inte reglera 

snusliknande produkter. Enligt Livsmedelsverket saknas det dock skäl att, utifrån skyddet 

för människors hälsa, ställa lägre krav på snusliknande produkter jämfört med de krav 

som ställs på snus. Det finns med hänsyn till livsmedelslagens syfte – att säkerställa en 

hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen – inte anledning 

att göra skillnad på snusliknande produkter och framför allt snus.  

 

De nu föreslagna föreskrifterna innehåller även bestämmelser om att förpackningar med 

snusliknande produkter ska förses med en innehållsdeklaration. Alternativet hade varit 

att, i likhet med vad som gäller för snus och tuggtobak, inte ställa detta krav. 

Förpackningar med tobaksfria nikotinprodukter, som därmed omfattar snusliknande 

produkter utan nikotin, ska dock vara försedda med en innehållsdeklaration enligt 7 § 

lagen om tobaksfria nikotinprodukter.11 Livsmedelsverket anser inte att det finns skäl att 

ställa lägre krav på märkningen av förpackningar med tobaks- och nikotinfria produkter, 

än förpackningar med tobaksfria nikotinprodukter. På så sätt ställs samma krav på alla 

snusliknande produkter. 

 

                                                      
11 Se även 11 § förordningen (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter. 
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Ytterligare ett alternativ hade varit att det föreslagna kravet på att förpackningar med 

snusliknande produkter ska förses med en innehållsdeklaration skulle utvidgats till att 

även gälla förpackningar med snus och tuggtobak. Livsmedelsverket anser sig dock i 

dagsläget sakna underlag för att föreslå en sådan bestämmelse. Livsmedelsverket har 

emellertid noterat att många förpackningar med snus redan är försedda med en 

innehållsdeklaration. Livsmedelsverket kan därför, i samband med uppföljning och 

utvärdering av de nu föreslagna föreskrifterna, få anledning att återkomma till denna 

fråga.  

 

Slutligen föreslår Livsmedelsverket att det inte längre ska vara tillåtet att använda ämnet 

titandioxid (E 171) vid tillverkning av snus eller tuggtobak, och att även snusliknande 

produkter ska omfattas av denna begränsning. Alternativet hade varit att tillåta fortsatt 

användning av titandioxid vid tillverkningen av dessa produkter. Det är dock inte längre 

tillåtet att inom EU använda titandioxid som tillsats i livsmedel. Enligt Livsmedelsverket 

saknas skäl, utifrån riskerna för människors hälsa, att göra en annan bedömning vad gäller 

snus, snusliknande produkter och tuggtobak.  

 

5. Effekterna om någon reglering inte kommer till stånd 

Om de nu föreslagna föreskrifterna inte antas, kommer tillverkningen av snusliknande 

produkter, som bedömts ha samma livsmedelshygieniska risker som snus, inte att vara 

reglerad. Detta skulle kunna innebära risker för människors hälsa. Även en fortsatt 

användning av titandioxid vid tillverkningen av snus och tuggtobak kan medföra risker 

för människors hälsa. 

 

Det skulle generellt sett för snusliknande produkter inte finnas krav vad gäller t.ex. 

ingredienser, hygien och märkning på förpackningarna. Snusliknande produkter som 

innehåller nikotin omfattas dock oavsett av vissa bestämmelser i lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter och dess kompletterande förordning och föreskrifter.   

 

Vidare skulle tillverkningsanläggningar för snusliknande produkter inte behöva anmälas 

för att kunna registreras av den behöriga kontrollmyndigheten, vilket i sig skulle försvåra 

för den offentliga kontrollen. 

 

6. Vilka berörs av regleringen? 

Föreskrifterna kommer att beröra verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snus, 

snusliknande produkter eller tuggtobak. För verksamhetsutövare som bedriver 

tillverkning av snus och tuggtobak blir det dock inte några större förändringar jämfört 

med vad som redan i dag gäller enligt nuvarande föreskrifter. 

 

Föreskrifterna kommer även att beröra kontrollmyndigheterna, det vill säga kommunerna, 

samt Livsmedelsverket, som enligt 29 § livsmedelsförordningen samordnar övriga 

kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten. 
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Föreskrifterna berör i viss mån även länsstyrelserna, som enligt 28 § 

livsmedelsförordningen inom länet samordnar kommunernas verksamhet och ger dem 

stöd, råd och vägledning.  

 

7. Vilka bemyndiganden som Livsmedelsverkets beslutanderätt grundar sig på 

Livsmedelsverkets beslutanderätt grundar sig på bemyndiganden i 5–7, 30 och 31 §§ 

livsmedelsförordningen.  

 

8. Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en 

jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen 

För verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter kommer 

skyldigheten att anmäla tillverkningsanläggningar till den behöriga kontrollmyndigheten 

att medföra en viss administrativ börda samt vissa kostnader. Anmälan behöver dock bara 

ske en gång. Anmälningsavgiften för en livsmedelsanläggning brukar ligga mellan ca 

1 000 – 3 000 kronor, se även nedan under avsnitt 12. Det är rimligt att utgå ifrån att 

anmälningsavgiften för en anläggning vid vilken det tillverkas snusliknande produkter 

kommer att ligga på en liknande nivå. Det är även en engångskostnad. Verksamhets-

utövare som i dag bedriver tillverkning av snus eller tuggtobak har redan denna 

anmälningsskyldighet.  

 

Att de kommunala kontrollmyndigheterna ska registrera tillverkningsanläggningar för 

snusliknande produkter kommer även innebära viss administration och vissa kostnader 

för myndigheterna. Det uppskattas dock inte vara fråga om så många anläggningar totalt 

sett i landet, ca 20 stycken. Kontrollmyndigheterna kommer även med en 

registreringsavgift kunna täcka kostnaderna för denna hantering.  

 

Föreskrifterna kommer också att beröra Livsmedelsverket, och i viss mån länsstyrelserna, 

vad gäller ansvaret för samordning och vägledning av kontrollmyndigheterna. 

Livsmedelsverket har tilldelats vissa extra medel 2022 och 2023 som är avsedda att täcka 

myndighetens initiala kostnader för att genomföra informationsinsatser, stötta 

kontrollmyndigheterna och ta fram föreskrifter.12 Länsstyrelsernas kostnader till följd av 

förslagen är svåra att uppskatta, men bedöms i sammanhanget bli ringa.  

 

9. Bedömning om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

De föreslagna föreskrifterna utgör nationella regleringar som går utöver de skyldigheter 

som Sverige har till följd av EU-lagstiftningen. Kraven som ställs på t.ex. tobaksvaror i 

                                                      
12 Prop. 2021/22:200 s. 240. 
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tobaksproduktdirektivet13 är de krav som har bedömts nödvändiga för att upprätthålla en 

hög skyddsnivå för folkhälsan inom Europeiska unionen. Dessa krav gäller inte för 

tobaksfria nikotinprodukter eftersom dessa produkter inte omfattas av några specifika 

regler på EU-nivå. 

 

De föreslagna föreskrifterna kommer att anmälas till Kommerskollegium enligt 

förordning (1994:2029) om tekniska regler, eftersom föreskrifterna utgör tekniska regler. 

De föreslagna föreskrifterna kommer således att anmälas till EU-kommissionen och 

övriga medlemsstater innan de beslutas. En anmälan till kommissionen medför en period 

då föreskrifterna inte får beslutas om normalt tre månader, men perioden kan förlängas 

med ytterligare tre månader om kommissionen eller någon medlemsstat har synpunkter.  

 

De föreslagna föreskrifterna bedöms dock inte behöva anmälas enligt förordning 

(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden eftersom förslaget inte innehåller krav på 

tjänsteverksamhet.   

 

10. Bedömning om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för 

ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2023. Vid samma tidpunkt upphävs 

Livsmedelsverkets nuvarande föreskrifter om snus och tuggtobak, LIVSFS 2012:6. Som 

ovan nämns ska de föreslagna föreskrifterna anmälas till EU-kommissionen och övriga 

medlemsstater innan de kan beslutas. En anmälan till kommissionen medför en period då 

föreskrifterna inte får beslutas om normalt tre månader, men perioden kan förlängas med 

ytterligare tre månader om kommissionen eller någon medlemsstat har synpunkter. 

Datumet för ikraftträdandet kan således behöva flyttas fram. 

 

Vissa övergångsbestämmelser föreslås för att underlätta för företagen att anpassa sig efter 

föreskrifterna. För att ge verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande 

produkter tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter anmäla verksamheterna 

föreslås bestämmelserna om registrering i 17–19 §§ tillämpas först från och med den 1 

januari 2024. Bestämmelsen i 19 § ska då inte gälla för sådana verksamheter som 

påbörjats före den 1 januari 2024.  

 

Förpackningar med snusliknande produkter som inte överensstämmer med 

bestämmelserna i 12, 14 och 15 §§, föreslås få tillhandahållas konsumenter på den 

svenska marknaden till dess att lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på 

marknaden eller märkts före den 1 januari 2024. Övergångsbestämmelsen möjliggör för 

dessa företag att under en begränsad tid använda förpackningsmaterial som inte är märkta 

i enlighet med bestämmelserna i föreskrifterna.  

                                                      
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 

och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade 

produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG. 
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Vidare föreslås att snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller 

titandioxid (E 171) får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till dess att 

lagren tar slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats före 

den 1 januari 2024. Företagen får därmed en viss tid på sig för att anpassa produkterna i 

enlighet med föreskrifterna.  

 

Informationsinsatser kommer att vidtas i samband med att föreskrifterna beslutas, och 

information kommer att ges till företag, branschorganisationer och kontrollmyndigheter 

via Livsmedelsverkets officiella kanaler, nyhetsutskick och information på myndighetens 

webbplats.  

 

Att informationsinsatser genomförs innan de nya föreskrifterna ska tillämpas i alla delar 

är särskilt viktigt med tanke på att verksamhetsutövare som inte anmäler sina 

tillverkningsanläggningar för registrering kan riskera att påföras en sanktionsavgift. En 

sanktionsavgift ska nämligen tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att ha gjort 

en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller 

hon ansvarar för.  

 

11. Antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt 

storleken på företagen 

Enligt 2021 års data i kontrollmyndigheternas rapportering till Livsmedelsverket fanns 

det 18 stycken tillverkare av snus och tuggtobak i landet 2021.  

 

Vad gäller snusliknande produkter konstaterar regeringen i prop. 2021/22:200 att 

uppgifter om marknaden för tobaksfritt snus är behäftade med osäkerhet. Eftersom det 

inte finns någon särskild reglering av tobaksfria nikotinprodukter sedan tidigare, finns det 

inte någon skyldighet att inkomma med några uppgifter till myndigheterna. När det gäller 

branschstatistik konstaterar regeringen att det inte finns några särskilda branschkoder för 

tobaksfria nikotinprodukter. Vid undersökningar av tobaksvanor går det inte att utläsa 

vilka siffror som avser snus som består av tobak respektive tobaksfritt snus. Regeringen 

anför att uppskattningsvis 15–18 miljoner dosor tobaksfritt snus beräknas säljas till 

svenska konsumenter.14  

 

Ovan nämnda omständigheter försvårar inte bara uppskattningen av storleken av 

marknaden för snusliknande produkter, utan också uppskattningen av antalet företag som 

kan komma att beröras av de nu föreslagna föreskrifterna. 

 

Med ledning av en begränsad kontroll av några webbutiker uppskattades i SOU 2021:22 

att det fanns 17 stycken tillverkare av tobaksfria nikotinprodukter (nikotinportioner), 

                                                      
14 Prop. 2021/22:200 s. 245. Se även SOU 2021:22 s. 393. 
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varav 12 stycken bedömdes vara mindre företag.15 Livsmedelsverket har gjort en 

motsvarande granskning av några webbutiker. Livsmedelsverkets granskning var dock 

inriktad på nikotinfria snusliknande produkter. Livsmedelsverket hittade åtta företag som 

tillverkade nikotinfria snusliknande produkter i Sverige. Två av dessa företag är 

multinationella koncerner, och ytterligare två av de åtta företagen är dotterbolag i nämnda 

koncerner. Sex av de åtta företagen tillverkade vid sidan av nikotinfria snusliknande 

produkter också snus. Ett företag tillverkade bara tobaksfria snusliknande produkter med, 

såväl som utan, nikotin. Slutligen fanns det ett företag, som jämte nikotinfria 

snusliknande produkter, tillverkade kosttillskott.  

 

De två koncernbolag som tillverkar nikotinfria snusliknande produkter måste anses vara 

mycket stora företag. De två dotterbolagen omsatte under föregående räkenskapsår ca 600 

respektive 110 miljoner kronor, och bör därmed betraktas som stora företag. Övriga 

företag omsatte mellan 34 miljoner kronor till 1 miljon kronor under det föregående 

räkenskapsåret, och bör därmed betraktas som små- eller mikroföretag.16  

 

Om dessa företag läggs till dem som utredaren i SOU 2021:22 kommit fram till var 

tillverkare av tobaksfria nikotinprodukter, skulle det innebära att det finns ca 25 stycken 

företag som tillverkar snusliknande produkter i Sverige (17+8). Med hänsyn till att de 

flesta företag som i Sverige tillverkar nikotinfria snusliknande produkter, också tillverkar 

snus och/eller tobaksfria nikotinprodukter, gör Livsmedelsverket dock antagandet att 

majoriteten av de åtta företag som Livsmedelsverket identifierat ingår bland de 17 företag 

som utredaren identifierat i SOU 2021:22. Livsmedelsverket bedömer därför att de 

föreslagna föreskrifterna framför allt kommer att beröra ca 20 stycken företag, som 

tillverkar produkter vilka sedan tidigare inte har omfattats av Livsmedelsverkets 

föreskrifter. Majoriteten av dessa företag är verksamma i tobaksbranschen. Det finns dock 

enstaka företag som endast förefaller vara verksamma inom hälsokostbranschen.  

 

12. Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad 

regleringen innebär för företagens administrativa kostnader 

Verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter har i dag, till 

skillnad från tillverkare av snus eller tuggtobak, ingen skyldighet att anmäla sina 

anläggningar för registrering. Genom de nu föreslagna föreskrifterna föreslås dessa 

verksamhetsutövare emellertid att åläggas en sådan skyldighet. Det föreslagna 

registreringskravet kommer därmed att innebära en viss ökad administrativ börda och 

tidsåtgång för de verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande 

produkter vid en tillverkningsanläggning som sedan tidigare inte är registrerad. 

 

                                                      
15 SOU 2021:22 s. 400. 
16 Jfr. definitionerna i artikel 2 i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om 

definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.  
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Anmälan av de registreringspliktiga anläggningarna ska göras till den behöriga 

kontrollmyndigheten i den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunerna bestämmer 

själva hur stor registreringsavgiften ska vara. Avgiften brukar dock ofta vara mellan ca 

1 000 – 3 000 kronor. Som tidigare nämnts ägnar sig de flesta företag som tillverkar 

snusliknande produkter också åt tillverkning av snus eller kosttillskott. Om tillverkningen 

av snusliknande produkter sker i samma anläggningar som används för tillverkning av 

tobakssnus eller kosttillskott, behöver anläggningen dock inte anmälas på nytt.  

 

Livsmedelsverket uppskattar att en anmälan för registrering inte kommer att ta särskilt 

mycket tid i anspråk. Det bör bli fråga om ett relativt enkelt anmälningsförfarande för 

verksamhetsutövaren. För de verksamhetsutövare som måste anmäla sina anläggningar 

för registrering bör anmälningsförfarandet därmed inte medföra någon märkbar 

administrativ börda. Anmälan behöver dessutom bara ske en gång. 

 

Kontrollen av verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter 

bedöms bli på liknande sätt som den kontroll som nu sker av verksamhetsutövare som 

tillverkar snus och tuggtobak. Livsmedelsverket bedömer inte att kontrollen i sig kommer 

innebära någon märkbar tidsåtgång för företagen eller några administrativa kostnader. 

 

Med hänsyn till det ovan sagda bedömer Livsmedelsverket att de föreslagna 

föreskrifterna endast kommer att medföra en marginell ökning av de administrativa 

bördorna för verksamhetsutövare som bedriver tillverkning av snusliknande produkter. 

Det samma gäller för den tid som verksamhetsutövarna till följd av de föreslagna 

föreskrifterna kommer att behöva avsätta för administrativa arbetsuppgifter. Viss tid 

kommer dock, beroende på förpackningarna och produkterna i sig, behöva avsättas för att 

anpassa tillverkningen, förpackningsmaterial och produkternas innehåll till 

bestämmelserna i föreskrifterna. Detta kommer dock variera beroende på produkt och 

verksamhetsutövare, och tidsåtgången är därför väldigt svår att uppskatta. 

 

13. Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och 

vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den 

föreslagna regleringen 

Registrering och kontroll av anläggning 

Den som hos en behörig myndighet anmäler en verksamhet för registrering, ska enligt 

11 § förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter betala en avgift för myndighetens prövning av anmälan. 

Kommunerna bestämmer själva hur stor registreringsavgiften ska vara. Avgiften brukar 

dock ofta vara mellan ca 1 000 – 3 000 kronor. 

För de verksamhetsutövare som bedriver en registreringspliktig verksamhet vid en 

anläggning som sedan tidigare inte har registrerats hos kontrollmyndigheten, tillkommer 

dessutom en kostnad för den offentliga kontrollen av anläggningen, se 8 och 9 §§ 
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förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter. För anläggningar med liten tillverkning uppskattas den årliga 

kontrollavgiften att uppgå till ca 3 000 – 5 000 kronor. För större 

tillverkningsanläggningar beräknas kontrollavgiften att uppgå till ca 15 000 – 20 000 

kronor. Till detta kommer att en verksamhetsutövare även kan få betala ytterligare 

avgifter t.ex. i de fall då en kontrollmyndighet, till följd av konstaterade avvikelser, 

behöver göra uppföljande kontroller.17  

 

Uppgifter på förpackningar 

För snusliknande produkter innehåller de föreslagna föreskrifterna vissa krav vad gäller 

uppgifter på förpackningarna. Många tillverkare av snusliknande produkter märker redan 

i dag sina förpackningar med de uppgifter som Livsmedelsverket nu föreslår att 

förpackningarna ska vara märkta med. För de verksamhetsutövare vars förpackningar 

med snusliknande produkter i dag inte uppfyller de märkningskrav som föreslås i 

föreskrifterna, kan de föreslagna märkningsreglerna medföra vissa ökade kostnader. Detta 

kommer dock variera beroende på produkt och verksamhetsutövare, och kostnaden är 

därför väldigt svår att uppskatta. Övergångsbestämmelsen möjliggör dock för dessa 

företag att under en begränsad tid använda förpackningsmaterial som inte är märkta i 

enlighet med bestämmelserna i föreskrifterna.  

 

Övriga kostnader 

För snusliknande produkter, som tidigare inte reglerats av föreskrifterna, innehåller de 

föreslagna föreskrifterna även vissa krav vad gäller t.ex. ingredienser, hygien, inrättandet 

av förfaranden grundade på HACCP-principerna och spårbarhet. Om verksamheten inte 

redan uppfyller dessa krav kommer verksamheten att behöva anpassas till kraven i 

föreskrifterna. Det är svårt att uttala sig om hur stora dessa anpassningskostnader kan 

komma att bli. Det kommer att variera beroende på verksamheten, och kostnaden är 

därför väldigt svår att uppskatta. 

 

14. Vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrens-

förhållandena för företagen 

Genom de nu föreslagna föreskrifterna föreslås tillverkningsanläggningar av snusliknande 

produkter underkastas vissa hygien- och spårbarhetsbestämmelser. Många av de företag 

som i dag tillverkar snusliknande produkter gör det i anläggningar som uppfyller de 

föreslagna kraven. De föreslagna bestämmelserna bör därför leda till en mer likvärdig 

konkurrens jämfört med i dag. 

 

Det föreslås också att förpackningar med snusliknande produkter ska vara märkta med 

vissa obligatoriska uppgifter. Majoriteten av de snusliknande produkter som i dag finns 

på marknaden är redan märkta med de flesta uppgifter som föreslås bli obligatoriska. De 

                                                      
17 Prop. 2021/22:200 s. 250. 
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föreslagna bestämmelserna bör därför även i detta hänseende leda till en mer likvärdig 

konkurrens jämfört med i dag. 

 

Livsmedelsverket gör också bedömningen att den föreslagna registreringsskyldigheten för 

verksamhetsutövare som tillverkar snusliknande produkter kommer att medföra att 

konkurrensförhållandet mellan verksamhetsutövarna kommer att blir mer jämlikt, 

eftersom alla verksamhetsutövare då kommer att vara föremål för kontroll av en 

kontrollmyndighet. Genom en större likvärdighet i kontrollen gynnas också en sund 

konkurrens mellan företagen. 

 

15. I vilka andra avseenden regleringen kan komma att påverka företagen 

Livsmedelsverket bedömer att regleringen inte kommer att påverka företagen i några 

andra avseenden. 

 

16. Beskrivning om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas 

utformning 

Mindre företag har generellt sett sämre kapacitet att hantera administrativa bördor. Dessa 

företag kan därför förväntas påverkas mer negativt än andra företag av de föreslagna 

föreskrifterna om t.ex. registrering. Som nämnts ovan under avsnitt 12 bedömer dock 

Livsmedelsverket att de föreslagna föreskrifterna endast kommer att medföra en 

marginell ökning av företagens administrativa bördor. Med hänsyn till detta, samt med 

beaktande av att de föreslagna föreskrifternas syfte är att tillgodose en hög skyddsnivå för 

människors hälsa och för konsumenternas intressen, anser Livsmedelsverket inte att några 

särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid föreskrifternas utformning. 

 

17. Effekter för kommuner eller regioner 

Kommunerna är enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen behöriga myndigheter att 

utöva offentlig kontroll över och registrera anläggningar för tillverkning av snus, 

snusliknande produkter och tuggtobak. Det registreringskrav som föreslås införas för 

tillverkningsanläggningar för snusliknande produkter kommer således att innebära en viss 

ökad administrativ börda och tidsåtgång för de kommuner som behöver registrera sådana 

anläggningar. Som ovan nämnts bedöms det dock endast vara ett fåtal 

tillverkningsanläggningar som i dag inte redan är registrerade. Det är i dag främst 

verksamhetsutövare som tillverkar snus, som även tillverkar snusliknande produkter. Det 

finns dock ett fåtal verksamheter, uppskattningsvis 10–20 stycken, som specialiserat sig 

på enbart snusliknande produkter. Eftersom denna verksamhet för närvarande är 

oreglerad har Livsmedelsverket inte mer exakta uppgifter om det antal verksamheter som 

i dag finns. 

 

Om de föreslagna föreskrifterna antas kommer de kommunala kontrollmyndigheterna att 

få kontrollansvar över en för dem ny verksamhet och produktkategori; tillverkning av 
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snusliknande produkter. Kontrollmyndigheterna kommer därför sannolikt att få vissa 

merkostnader med anledning av t.ex. utbildning om vad snusliknande produkter är samt 

planeringen av kontrollen av dessa verksamheter. Kommunerna kan även komma att 

behöva fatta vissa beslut om sanktionsavgifter eftersom – när registreringskravet har trätt 

i kraft – en sanktionsavgift ska tas ut av en verksamhetsutövare som påbörjar en 

registreringspliktig verksamhet utan att ha anmält verksamheten för registrering. Vid en 

sammantagen bedömning anser Livsmedelsverket dock att de föreslagna föreskrifterna 

endast kommer att medför en marginell påverkan på kommunerna.  

 

Länsstyrelserna samordnar inom länet kommunernas verksamhet och ger dem stöd, råd 

och vägledning. Livsmedelsverket bedömer inte att länsstyrelserna påverkas av 

föreskrifterna i någon nämnvärd omfattning. 

 

18. Miljö och jämställdhet 

Livsmedelsverket bedömer att de föreslagna föreskrifterna inte har några effekter på 

miljön eller jämställdheten.  

 

19. Uppföljning och utvärdering av föreskrifterna 

Livsmedelsverket avser att under kommande år följa upp hur föreskrifterna tillämpas för 

att utvärdera dels om det föreslagna kravet på innehållsdeklaration på förpackningar för 

snusliknande produkter också ska gälla förpackningar med snus och tuggtobak, dels om 

föreskrifterna behöver justeras i några andra avseenden.   

 

Kontaktpersoner vid Livsmedelsverket 

Hirouy Belatchew, verksjurist, tel. 018-17 43 94 

Christer Johansson, statsinspektör, tel. 018-17 55 02 
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