Kommunens befogenheter
Kommunen får i sin tillsynsverksamhet meddela
de förelägganden eller förbud som behövs för
att tobakslagen och anslutande föreskrifter ska
följas. I beslut om föreläggande eller förbud får
kommunen sätta ut vite.

Återkallelse av tillstånd
Tillståndet kan komma att återkallas om:
1. det inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som
gällde för tillståndets meddelande,
3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars
inom den tillståndspliktiga verksamheten utan
att tillståndshavaren har ingripit,
4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan
att de förhållanden som föranlett varningen har
rättats till.

Varning
Kommunen kan meddela tillståndshavaren en
varning, om varning kan anses vara en tillräckligt
ingripande åtgärd.
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Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag
om tobak och liknande produkter. Om du idag
har anmält försäljning av tobak till kommunen
och vill fortsätta försäljningen, måste du ansöka
om detta. Du lämnar din ansökan till
kommunen som därefter prövar den i enlighet
med tobakslagens regler, (se rubrik ”Prövning”).

Ansökan
Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast
den 1 november 2019 för att försäljning ska få
fortsätta under utredningens gång. Har ingen
ansökan inkommit till kommunen senast den 1
november 2019 eller om ansökan avslås är
försäljning av tobaksvaror inte tillåten.
Ansökan ska vara skriftlig och till den ska ett
egenkontrollprogram (EKP) bifogas. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla
rutiner för ålderskontroll och för att säkerställa
att varorna är korrekt märkta.
Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.
Kommunen tar ut en prövningsavgift i samband
med ansökan. Även fortsättningsvis kommer
enbart anmälan om elektroniska cigaretter med
påfyllningsbehållare krävas.

Prövning
När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd kommer lämplighetsprövning ske av
såväl den juridiska personen som den eller de
fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Med lämplighet menas att sökanden ska visa att han eller hon med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden
samt omständigheter i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten
kommer drivas i enlighet med lagens krav.
Kommunen kan vid handläggning av ärendet
komma att remittera/begära in yttrande av till
exempel Polismyndigheten, Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten.

Försäljningsregler
Försäljning av tobaksvara till minderårig är förbjuden. Dekaler med 18-årsgräns ska finnas väl
synliga för kund.
Tobaksvaror får inte heller säljas till den som kan
misstänkas överlämna tobaksvaran till någon annan, som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
Alla tobaksvaror ska vara försedda med för respektive tobaksvara godkänd märkning.

Marknadsföring i form av kommersiella meddelanden för tobaksvaror inne på försäljningsstället som inte är påträngande, uppsökande
eller uppmanar till bruk av tobak är tillåtna. De
ska i den omfattning det är möjligt placeras så
att de inte är synliga från utsidan av
försäljningsstället.
Snusförpackningar ska innehålla minst 20 portionspåsar. Cigarettpaket ska innehålla minst 20
cigaretter och en förpackning med rulltobak ska
innehålla tobak som väger minst 30 gram.

Tillsyn
Den yttre tillsyn som bedrivs idag på försäljningsställen kommer fortsätta som tidigare.

