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Lag om tobak och liknande produkter 
En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen 
upphävdes tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). 
Den nya 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 
utsläpp från liknande produkter. 
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel 
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. 
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen 
omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning, 
förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm. 
Med anledning av den nya lagen har kommunen upprättat en tillståndshantering och 
tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande 
serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobak får 
beviljas endast till den som 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 upp i lagen.  
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt. 
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller 
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden 
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med 
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras  att finansieringen av 
verksamheten inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något 
bulvanförhållande mm. 
Kommunen har enligt lag om tobak och liknande produkter också ansvar att bedriva tillsyn. 
Tillsyn ska göras gällande bland annat hälsovarningar, produktpresentation och identitets-  
och säkerhetsmärkning, marknadsföring, tillhandahållande av tobaksvaror på 
försäljningsstället, försäljning av tobaksvaror, åldersgränser vid försäljningen, 
egenkontrollprogram med mera. Kommunen har också ett tillsynsansvar  gällande 
tillhandahållande, egenkontrollprogram, anmälan och försäljning av elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 
Grund för avgiftsuttag 
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om Tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut 
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning. 
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav 
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla 
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att 
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och 
liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört 
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att 
kommunens kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt 
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sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för 
serveringstillstånd. 
Ansökningsavgifter 
Nyansökan      8 000 kr 
Betydande ändring i bolag    2 600 kr 
 
Tillsynsavgifter  
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ser ut enligt följande: 
En produkt     2 000 kr 
Två produkter     3 000 kr 
Tre produkter     4 000 kr 
Fyra produkter       5 000 kr 
Avgift om fler än ett besök per år   2 000 kr 
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