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Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om åtgärder för begränsning av 

tobaksrökningen (52178) kompletteras med ett förbud mot försäljning av portionssnus 

i landskapet. 

Utskottets förslag 

Utskottet föreslår att det i framställningen ingående lagförslagets 2a § förkastas så att 

något förbud mot försäljning av snus inte skall införas. 

UTSKOTI'ETS SYNPUNKTER 
I framställningen föreslås att en ny 2a § skall fogas till tobakslagen enligt vilken det är 

förbjudet att saluföra eller på annat sätt i näringsverksamhet överlåta pulveriserad tobak 

i form av snus förpackad i portionspåsar eller liknande för användning i munnen. 

Eftersom snus i jämföre.lse med övrig tobak inte kan anses farligare vare sig för 

brukaren eller för personer i brukarens omgivning har utskottet inte funnit det 

motiverat att förbjuda försäljning av snus. 

Utskottet konstaterar därtill att ett förbud mot försäljning av portionsförpackat snus i 
praki:iken inte ski.1lle ha någon större betydelse eftersom portionsförpackat snus används 

i så liten omfattning i lan~dskapet samtidigt som tillgången till snus för privatpersoner 

bosatta på Åland ändå är god beroende på närheten till Sverige. 

För att import av snus till landskapet direkt från Sverige skall vara möjlig förutsätter 

utskottet att landskapsst:yreJsen i kontakterna med svenska myndigheter för i 

övertygande bevisning att lagstiftningsbehörigheten i fråga om tobakslagstiftning åvilar 

landskapet. 

ÄRENDETS BEHANDL.lNG 

Lagtinget har den 8 mars 1995 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över 
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framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelse.le<lamoten Harriet Lindeman, 
landskapsläkzren Birger Ch. Sandell och etnologen Solbritt Kärkk:äinen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Karl-Göran Eriksson, vice 
ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

Ordföranden Karl·-Göran Eriksson och ledamoten Beijar har inte kunnat omfatta 

utskottsmajoritetens åsikt och fogar därför varsin reservation till betänkandet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 20 april 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar det i 
framställningen ingående lagförsla

get. 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 



RESER V ATION 

I framställningen föreslås att det sk.all bli förbjudet att sälja portionsförpackad snus då det 

inte anses vara en traditionell tobaksprodukt i landskapet, vilket däremot icke

portionsförpackat snus anses vara. 

Då min åsikt är att all snus, såväl portsionsförpackat som icke-portionsförpackat) inte är 

att betrakta som en traditionell tobaksvara i landskapet så anser jag att all försäljning av 

snus bör förbjudas. Då uppfyller vi också helt och hållet reglerna i direktiv 92/46/EEG 

som stipulerar att EU:s medlemsstater ska.Il utfärda förbud mot att snus släpps ut på 

marknaden. 

Som känt är snus beroendeframkallande och skadligt för häisan. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag 

2a § 

att lagtinget antar det i framställningen 

ingående lagförslaget dock så att 2a § 

erhåller följande lydelse: 

Det är förbjudet att saluföra eller på annat sätt (uteslutning) i näringsverksamhet i 

landskapet överlåta pulveriserad tobak i form av snus (uteslutning) eller liknande för 

användning i munnen. 

Mariehamn den 20 april 1995 
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RESERVATION 

Landskapsstyrelsens framställning om ändring av la11dskapslagen om åtgärder för 

begränsning av toba..lcsrökningen innebär att nämnda lag kompletteras med förbud mot 

försäljning av portionssnus i la_ndskapet. 

Syftet med förslaget är att tillmötesgå EG~direktivet om skyldighet för mf',,dlemsstatema 

att utfärda förbud mot att snus släpps ut på marknaden (92/41/EEG). Målet är att stoppa 

nya tobaksprodukter för användning i munnen och som riktar sig till ungdomar. 

Eftersom landskapslagstiftningen idag inte innehåller bestämmelser om förbud mot att 

snus säljs i landskapet måste lagstiftningsåtgärder vidta.s för att uppfylla EG-direktivet. 

Då EG-direktivet ej anses omfatta traditionella tobaksprodukter såsom lössnus (eller vått 

snus) föreslås förbudet i framställningen endast gälla portionssnus. Det kan nämnas att 

lagstiftningen i Danmark också undantar traditionella snustobaksvaror vilket innebär att 

lössnus får säljas fritt i Danmark. 

I frågan om huruvida lössnus eller vått snus är en traditionell tobaksvara på Åland har 

vid utskottets bere.dning framkommit att det troligen kommit till Åland kring sekelshftet. 

Undertecknad kan inte förena mig i utskottsmajoritetens beslut att förkasta lagförslaget. 

Med hänvisning med motiveringarna ovan föreslår jag därför 

att lagtinget antar det i framställningen 

ingående lagförslaget enligt landskaps

styrelsens framställning. 


