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Inledning 

Den 1 juli 2019 infördes en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter (LTLP). Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter 

som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med 

exponering för rök från tobak och liknande produkter. 

Syftet är även att motverka illegal handel med tobaksvaror. För att motverka 

den illegala handeln är det infört en tillståndsplikt för att sälja tobaksvaror. 

Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som 

har tillstånd.  

Dessa riktlinjer syftar till att ge kommunen stöd i en enhetlig och rättssäker 

handläggning av tillstånd till detaljhandel och partihandel för försäljning samt 

tillsyn av försäljning och rökfria miljöer enligt LTLP. 

Varje kommun beslutar om tillstånd för försäljning av tobak som sker i 
kommunen. Kommunen ska informera om Tobakslagen, ha riktlinjer för 
tillämpningen och bedriva tillsyn av efterlevnaden.   

Tillstånd  

Försäljning av tobak: 

Den som i näringsverksamhet önskar sälja eller säljer tobaksvaror ska enligt 

5 kap 1–3 §§ Tobakslagen, ansöka hos socialnämnden om att få tillstånd att 

försälja tobak. 

Ett tillstånd får beviljas endast den detaljhandel eller partihandel som visar att 

han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 

verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs i 

Tobakslagen. 

Ansökan om tobaksförsäljning ska vara skriftlig och ske på av kommunen 

framtagen blankett och innehålla uppgift om företagets namn, postadress och 

besöksadress, organisationsnummer samt uppgift om vem som är ansvarig för 

försäljningen. Varje enskilt försäljningsställe ska ansöka när en näringsidkare 

driver flera försäljningsställen. 

Kommunen ska bekräfta inkommen ansökan med ett mottagningsbevis. 

Kommunen har rätt vid en ansökan från detaljhandel att begära in utdrag ur 

belastningsregistret och yttrande från polismyndigheten, dock ska kommunen 

alltid vid ansökan från partihandel begära in yttrande från polismyndighet samt 

Tullverket enligt 5 kap 4§. 
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Uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan: 

För att kommunen ska kunna pröva lämplighet ska näringsidkaren enligt 

5 kap 7§ lämna in de uppgifter som krävs för prövning av tillstånd. 

Marks kommun begär vid ansökan om försäljning av tobak in följande 

handlingar som underlag för utredning; 

• Köpeavtal/arrendeavtal/hyresavtal 

Den som ansöker ska visa att den har rätt att använda lokalerna till 

ändamålet. Har den som ansöker tagit över en befintlig verksamhet så 
ska ett köpeavtal/arrendeavtal bifogas. Vid egenägd, privat fastighet, 
ska köpeavtal bifogas. Om lokalen hyrs ska hyreskontrakt eller liknande 

bifogas. Vid andrahandsuthyrning krävs även godkännande från 
fastighetsägaren/hyresvärden. 

• Registreringsbevis 

För ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag ska 

registreringsbevis från Bolagsverket bifogas. Registreringsbevis som 
bifogas får inte vara äldre än 6 månader. Den som söker i enskild firma 

som inte är registrerad hos Bolagsverket ska istället bifoga en utskrift 
av firmans registrering hos Skatteverket. 

• Dokumentation om ägarförhållande 

Enskild firma innebär att det är 1 person som äger företaget. I ett 

handelsbolag eller kommanditbolag är det 2 eller flera ägare. I ett 
aktiebolag kan ägarförhållandena variera och därför måste ett 

Aktiebolag redovisa ägarförhållandena genom tex. en aktiebok. I en 
aktieägarbok framgår hur många procent i bolaget som ägs av de olika 
ägarna. 

• Ägarnas och PBI:ers (Personer med Betydande Inflytande) andra 

bolagsengagemang 

Begärs in och kan kontrolleras. 

•  Finansieringsplan 

Om den sökande startat upp eller tagit över verksamheten inom 3 år 

från ansökningsdatum ska det framgå i finansieringsplanen hur 
verksamheten har finansierat köpet av verksamheten. Dokumentation 
som styrker köpet som tex låneavtal med banken och skuldebrev. Om 

verksamheten varit igång tidigare begärs årsredovisning in eller hämtas 
via kreditupplysningsföretag eller på bolagsverket.se 

•  Egenkontrollplan 

Dokumentation som utgår ifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för 

Egenkontroll tobaksförsäljning.  
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Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare: 

Den som säljer elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare ska anmäla 

denna försäljning enligt 5 kap 15§ Tobakslagen. 

Anmälan ska göras på en av kommunen framtagen blankett och kommunen 

ska bekräfta att anmälan inkommit och att försäljning är godkänd. 

 

Avgifter  

Avgift för ansökan om försäljningstillstånd: 

Kommunen får enligt 8 kap 1§ ta ut en avgift för prövan av ansökan om 

försäljningstillstånd enligt 5 kap 1§. Avgiftens storlek beslutas av fullmäktige. 

 

Avgift för tillsyn: 

Kommunen får enligt 8 kap 2§ ta ut en avgift för sin tillsyn av den som 

bedriver tillståndspliktig försäljning av tobak och den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter-påfyllnadsbehållare. 

Avgiften skall baseras på kommunallagens självkostnadsprincip. Vid beräkning 

av avgiften kan kostnader för anmälanshantering, registrering, information och 

tillsynsbesök på försäljningsställen ingå. 

Om ett försäljningsställe har anmält både folköl-, tobaksförsäljning samt 

försäljning av elektroniska cigaretter så skall tillsynsavgifterna samordnas till 

en lägre avgift. Detta motiveras utifrån att tillsynen av folköl, tobak och 

elektroniska cigaretter utförs vid samma tillfälle. 

Kommunfullmäktige beslutar om avgiftens storlek varje år. 

 

Egenkontrollprogram  

Enligt tobakslagens 5 kap 6 och 17§§ ska näringsidkaren utöva särskild tillsyn 

(egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 

verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Detta ska bland annat innehålla 

uppgifter om hur man informerar personalen om regler för försäljning, vem i 

butiken som är försäljningsansvarig, rutiner för ålderskontroll och hur man 

informerar om den.  
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Socialförvaltningen ska vid behov vara näringsidkaren behjälplig med råd och 

information kring hur ett egenkontrollprogram kan utformas, Ett 

egenkontrollprogram finns framtaget som kan användas av försäljningsstället. 

Socialförvaltningen och försäljningsstället träffar genom 

Egenkontrollprogrammet en förbindelse kring hur försäljning av tobak skall 

fungera.  

Metodens grundpelare är: 

• Tydlig information om 18-årsgräns på tobak. 

• Legitimationskrav på kunder under 25 år. 

• Undvika att ha personal under 18 år i kassorna. 

• Dokumentera att egenkontroll utförs i butiken. 

Information  

Kommunen ska enligt 5 kap 11§ tillhandahålla information till näringsidkaren 

om vad som gäller enligt Tobakslagen och anslutande föreskrifter. 

Kontrollköp  

Kontrollköp av tobak kan genomföras enligt 7 kap 22§ tobakslagen i syfte att 

ge underlag för en dialog mellan kommunen och försäljningsstället om att 

näringsidkaren följer sin skyldighet att förvissa sig om att mottagaren fyllt 18 

år. 

Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. 

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg om 

kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontrollköp 

underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.  

Vad som framkommit vid kontrollköpet får inte enligt 23§ utgöra grund för 

kommunen att lämna föreläggande, förbud, återkallelse eller varning. 

Register 

Socialförvaltningen håller ett register över aktuella försäljningsställen av tobak 

och elektroniska cigaretter-påfyllnadsbehållare.  

Vid ansökan om försäljning av tobak eller anmälan om försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare registreras försäljningsstället 

efter att ansökan och anmälan samt egenkontrollprogram inkommit. 
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Rökfria Miljöer 

Rökning: 

Vid tillämpning av bestämmelserna i 6 kapitlet Tobakslagen avses med 

rökning; 

Rökning av tobak, inhalering av förångning eller annan upphettning av tobak, 

användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter samt 

användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning av 

tobak men som inte innehåller tobak. 

 

Förbud mot rökning: 

Rökning är enligt 6 kap 2§ förbjuden;   

1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan 

verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på 
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,  

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,  

3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar 

med särskild service eller vård,  

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen 
som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel 

och på motsvarande områden utomhus,  

5. i restauranger och på andra serveringsställen,  

6. i andra lokaler än sådana som avses i 1–5 när en allmän sammankomst 
eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen 

(1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den 
som deltar i sammankomsten eller tillställningen,  

7. i andra lokaler än sådana som avses i 1–6 om allmänheten har tillträde 

till lokalerna,  

8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för 
idrottsutövning,  

9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och  

10.vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1–7 som 

allmänheten har tillträde till.  

 

I hotell och andra lokaler där det bedrivs yrkesmässig upplåtelse av tillfälligt 

boende ska det finnas ett visst antal rum där det är förbud att röka. 
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Det finns enligt 6 kap 4§ undantag från rökförbudet enligt 6 kap 2§ när det 

gäller bostäder eller andra lokaler för boende som inte avsedda för tillfälligt 

boende. 

Rökning är trots 2§ punkterna 2–4 samt 6–7 tillåten i delar av de lokaler som 

särskilt avsatts för rökning, detsamma gäller för lokalerna enligt 2§ p1 om det 

upplåts endast för personal. 

Rökning får även tillåtas på restauranger och andra serveringsställen i 

utrymmen som särskilt upplåts för rökning om det utgör en mindre yta och 

besökare inte behöver passera igenom dessa utrymmen. Servering får dock 

inte ske i dessa utrymmen då rökning pågår. 

Detsamma gäller för lokaler enligt 2§ p4 på färdmedel och lokaler där 

resenärer vistas. 

Avvikelser får göras från det som gäller i 2§ 1–3 och 6–7 samt 3§ om det finns 

särskilda skäl. 

 

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet: 

Den som äger en lokal eller disponerar över en lokal, annat utrymme eller 

område utomhus enligt 2§ 1–9 ansvarar för att reglerna hålls. 

För områden som omfattas av 2 § 10 ansvarar i stället den som i egenskap av 

ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet innanför 

entrén.  

Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet, vid 

behov ingripa med tillsägelse och även avvisa om inte detta hörsammas. 

 

Rökfri arbetsmiljö: 

Arbetsgivare ansvarar enligt 6 kap 10§ i andra fall än det som anges i 2 och 3 

§§, för att arbetstagare mot sin vilja inte utsätts för rök. 

 

Kommunens tillsyn  

Kommunen har enligt 7 kap 2§ tobakslagen ett tillsynsansvar över att 

tobakslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. 

Socialförvaltningen utövar tillsynen av handel med tobak och elektroniska 

cigaretter-påfyllnadsbehållare samt rökfria miljöer i Marks kommun.  
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Försäljning: 

Huvudinriktningen för tillsynen är att ge råd och information till näringsidkarna 

om vilka regler som gäller vid försäljningen.  

En av tobakslagstiftningens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen 

av tobak till underåriga. Genom tillsynen kontrolleras att handlarna har ett 

egenkontrollprogram och att de har bra rutiner för att kontrollera 18-

årsgränsen. 

Kommunens tillsynsansvar omfattar också tobakslagens regler om innehåll i 

styck förpackning, Hälsovarningar, produktpresentation, identitets- och 

säkerhetsmärkning samt marknadsföring. 

 

Innehåll: 

Tillsyn ska ske av att näringsidkaren följer tobakslagens krav enligt 5 kap 14§ 

på att cigarettpaketen innehåller minst 20 stycken cigaretter, att rulltobak 

innehåller minst 30 gr tobak och portionsförpackat snus innehåller 20 

portioner. 

Hälsovarningar: 

Förpackningar med tobak eller örtprodukter för rökning samt elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare ska innehålla texter och illustrationer som 

upplyser om de hälsorisker som är förenade med bruk av produkten samt om 

rökavvänjning (enligt 3 kap 1§). 

Produktpresentation och medföljande information: 

Tobak och örtprodukterna får inte enligt 3 kap 3§; 

1. antyda att en viss tobaksvara eller örtprodukt för rökning är mindre 

skadlig än andra sådana varor eller produkter,  

2. innehålla information om halten av nikotin, tjära eller kolmonoxid i 
tobaksvaror eller örtprodukter för rökning, eller  

3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.  

 

Märkningen på förpackningar till tobaksvaror eller på själva tobaksvaran får inte; 

antyda att en viss tobaksvara har miljöfördelar, eller  

hänvisa till smak, doft eller tillsatser.  

Förbudet mot att hänvisa till smak, doft eller tillsatser gäller dock inte snus. 
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Förpackningar till elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare:  

Elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare får inte enligt 3 kap 4§; 

1. antyda att en viss elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare är 

mindre skadlig än andra sådana produkter,  

2. innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,  

3. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,  

4. antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller  

5. hänvisa till doft eller tillsatser, utom när det gäller smaktillsatser.  

Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att 

innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor 

till priset av en eller liknande erbjudanden.  

Styckförpackningar ska även innehålla ett informationsblad samt 

innehållsdeklaration. 

 

Spårbarhet och säkerhetsmärkning: 

Styckförpackningar till tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning 

samt en säkerhetsmärkning. 

 

Reklam och marknadsföring: 

En näringsidkare får i sin marknadsföring av tobak inte använda kommersiella 

annonser (enligt 4 kap 1§) i: 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka 

tryckfrihetsförordningen är tillämplig,  

2. ljudradio- eller tv-program eller tv-sändningar över satellit som om-
fattas av Radio- och TV-lagen (2010:696), eller  

3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka 

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.  
 

Detta gäller dock inte i: 

1. tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig eller i 
överföringar eller tekniska upptagningar på vilka 

yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig,  

2. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror för 
försäljning, eller  
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3. kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen som inte är 
påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.  

 

Kommersiella meddelanden enligt första stycket 3 ska i den omfattning det är 

möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället. 

En näringsidkare får inte i sin marknadsföring av elektroniska cigaretter eller 

påfyllnadsbehållare använda kommersiella annonser i periodiska eller andra 

jämförbara skrifter på vilken tryckfrihetsförordningen är tillämplig. 

 

En näringsidkare får inte heller i sin marknadsföring av e-cigaretter mm enl 4 kap 

3–4§; 

1. inom informationssamhällets tjänster, eller  

2. i ljudradiosändningar, tv-sändningar eller beställ-tv som omfattas av 

Radio- och TV-lagen (2010:696).  

Förbudet i första stycket gäller dock inte:  

1. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska 

cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning, eller  

2. marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka 
yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för 

marknadsföring genom kommersiella annonser.  
 

Befogenheter vid tillsyn: 

Kommunen som tillsynsmyndighet har rätt att på begäran inhämta 

upplysningar, handlingar och varuprov mm som behövs för tillsynen, enligt 

7 kap 17§. 

För att kunna fullgöra sina uppgifter har även kommunen rätt enligt 7 kap 18§ 

att få tillträde till områden och lokaler som berörs av verksamheten för att göra 

undersökningar. 

 

Rutin för tillsyn: 

Kommunen har tillsammans med polisen tillsynsansvar över, tillhandahållandet 

av nya tobaksvaror (enl. 2 kap 3§), anmälan av försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare samt åldersgräns av försäljning av tobak och 

liknande produkter. 

Varje försäljningsställe med tillstånd skall få ett till två tillsynsbesök per år.  
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• Besöket skall dokumenteras genom att tillsynsprotokollet för tillsyn av 
tobak/elektroniska cigaretter används. Försäljningsstället skall få en 

kopia på protokollet. 

• Om det föreligger några brister vid tillsynen sker en uppföljningstillsyn 
för att kontrollera att bristen är åtgärdad. 

 

Kommunen ska bedriva tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap LTPT 

Detta innebär att kommunen ska bedriva tillsyn över att den ansvarige sköter 

det som ankommer på henne eller honom. Tillsynen ska som tidigare ske genom 

inspektion av miljöerna men lagen ställer inga krav på hur tillsynen ska utövas. 

Kommunen har inte ansvar för att upprätthålla rökförbudet i en rökfri miljö utan 

endast kontrollera att den ansvarige uppfyller sina skyldigheter. SKL 

rekommenderar i sitt cirkulär 19:26 att kommunerna inspekterar miljöerna när 

man uppmärksammas på brister i tex fråga om skyltning. 

 

Befogenheter 

Tobak och örtprodukter för rökning: 

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser enligt Tobakslagen, får kommunen 

utifrån delegationsordning enligt 7 kap 9§ samma lag meddela om de 

förelägganden eller förbud som behövs för att Tobakslagen eller anhängande 

föreskrifter ska följas. 

Kommunen kan enligt 7 kap 10§ återkalla ett tillstånd om: 

• tillståndet inte utnyttjas,  

• tillståndshavaren inte uppfyller kraven som gällde för tillståndet,  

• det med tillståndshavarens vetskap förekommit brottslig verksamhet på 
försäljningsstället utan att ingripa eller om tillståndshavaren tilldelats 
varning utan att förhållanden som gett anledning till varningen inte 

rättats till. 

Enligt 7 kap 11§ kan kommunen istället för återkallelse meddela varning om 

detta kan anses som en tillräckligt ingripande åtgärd. 

En varning får även meddelas tillståndshavaren vid allvarliga eller upprepade 

överträdelser enligt lagen. 
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Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare: 

Enligt 7 kap 12§ får kommunen meddela om dom föreläggande och förbud som 

behövs för att följa bestämmelserna i lagen vid försäljning av elektroniska 

cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

• Vid allvarliga eller upprepade överträdelser får kommunen förbjuda 

försäljning enligt 7 kap 13§. 

• Om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd får kommunen 
meddela om varning. 
 

Kommunens beslut: 

• Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i 

beslutet.  

• Den som tilldelats ett beslut har rätt att överklaga kommunens beslut. 

• Straffbestämmelser och förverkande beskrivs i Tobakslagens 10 kapitel. 

 

 


