Utveckling Socialtjänsten i Dalsland

Nyheter i tobakslagen
Fr.o.m. den 1 juli 2002 har flera ändringar i tobakslagen trätt i kraft (2002:281). Nyheterna innebär
förändringar för kommunernas tillsynsansvar. Samtliga kommuner i Dalsland utövar gemensam
tillsyn över försäljningen och vill därför med detta brev informera om vad som gäller från och med
halvårsskiftet 2002.

Anmälningsplikt införs
Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos
den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. Detta
stadgas i den nya 12 a § tobakslagen.
Den omedelbara tillsynen när det gäller anmälan enligt 12 a § åvilar den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer (19 § andra stycket 2).
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med
tobaksvaror (19 a §).
Syftet med lagändringarna är att förbättra efterlevnaden av tobakslagens förbud mot försäljning av
tobaksvaror till personer under 18 år. Åldersgränsen som infördes 1997 har tillkommit mot
bakgrund av att man vet att de flesta som använder tobak har börjat med bruket redan före myndig
ålder.
De nya lagreglerna med anmälningsplikt i kombination med en avgiftsfinansierad kommunal tillsyn
bedöms kunna förbättra efterlevnaden av åldersgränsen.

Tillsyn
Den omedelbara tillsynen, över att åldersgränsen för inköp av tobaksvaror efterlevs av
näringsidkarna på området, åvilar redan idag kommunen. Kommunen har nu också att ansvara för
den omedelbara tillsynen över att anmälan som sägs i 12 a § fullgörs. Kommunen kan med stöd av
20 § tobakslagen rikta föreläggande mot den näringsidkare som underlåter att göra föreskriven
anmälan.
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Vid tobaksförsäljning skall tobakslagens bestämmelser efterlevas. De viktigaste kraven är att
ingen försäljning får ske till personer som är under 18 år eller om det finns särskild anledning att
anta att tobaksvaran är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Tillsynens
främsta syfte är att kommunen skall vara rådgivande och informerande men också ingripa med
förelägganden vid överträdelser. Föreläggandena kan innehålla villkor och vara förenade med vite.
Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna i butiken följs. Ägaren skall se till att personalen kan
reglerna och skapar rutiner för ålderskontroller så att reglerna efterlevs.
Det bör vara rutin att alltid begära legitimation av kunder som ser ut att vara under 25 år.
Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse
om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Tillsynsavgift
Kommunen får ta ut tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet med
tobaksvaror. Avgiftens storlek fastställs varje år av kommunfullmäktige. Kontakta din kommun för
mer information om avgiftens storlek.
Ytterligare upplysningar
Önskas ytterligare upplysningar om de nya bestämmelserna avseende tobakslagen, kontakta:
Yvonne Pettersson Utveckling Socialtjänsten i Dalsland telefon 0530-18160,
eller mobilnr 070-38 65 700.

Bengtsfors kommun, Socialförvaltningen, Box 54, 666 31 BENGTSFORS
Dals Eds kommun Socialförvaltningen, Box 31, 668 21 ED
Färgelanda kommun, Omsorgsförvaltningen, 458 80 FÄRGELANDA
Melleruds kommun, Socialförvaltningen, 464 80 MELLERUD
Åmåls kommun, Vård- och Omsorgsförvaltningen, Box 62, 662 22 ÅMÅL

För ytterligare upplysningar kontakta:
Utveckling Socialtjänsten i Dalsland
Yvonne Pettersson mobiltfn 070-386 5700

