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Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)
En av nyheterna i tobakslagen är att den som säljer tobak till konsumenter i
näringsverksamhet ska anmäla det till den kommun där försäljningen sker.
Kommunerna får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med tobaksvaror.
Från och med den 1 juli 2002 ska den som i näringsverksamhet ämnar att
sälja tobaksvaror till konsumenter anmäla försäljningen hos den kommun där
försäljningen sker,12a §. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.
För de verksamheter som idag säljer tobak ska anmälan vara kommunen tillhanda senast den 1 januari 2003. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn
av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobak. Det är möjligt
att ta ut en avgift från och med den 1 juli 2002 enligt de grunder för taxa som
beslutas av kommunfullmäktige, 19a §, varvid kommunallagens likställighetsprincip och självkostnadsprincip gäller.
Förutom justeringar i 19 § så är det inga ändringar i tillsynsparagraferna.
Kommer t. ex inte en anmälan in till kommunen får tillsynsmyndigheten förelägga vid vite att en anmälan ska göras, 20 §. Myndigheten får under vissa
förutsättningar förbjuda försäljning av eller omhänderta tobaksvaror, 21 §.
Från och med den 1 januari 2003 ska alla restauranger eller andra serveringsställen ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden, 4 §. I prop.
2001/02:64 sid. 45 skriver regeringen att även om inget förslag lämnas om
hur utrymmen där rökning är respektive inte är tillåten skall avgränsas förutsätter man att en avgränsning sker på ett sådant sätt att gäster som så önskar
får en reell möjlighet att inte bli utsatta för tobaksrök. De serverings ställen
som har sittplatser bör även kunna erbjuda sittplatser inom områden där

rökning är förbjuden. Målsättningen är att alla restauranger i princip ska vara
rökfri år 2004.
I många kommuner finns ett delat ansvar mellan social- och miljönämnder
för tillsyn av tobak. Det är viktigt att nämndreglemente och delegationsordningar är så pass tydliga så att det inte råder något tvivel om vilken nämnd
det är som har tillsyn enligt 19 §, andra stycket punkt 2. Denna nämnd får
också ta betalt för sin tillsyn enligt 19a §. Vi anser att det är angeläget att tillsynen och avgiftsuttaget av öl- och tobakstillsynen samordnas.
Svenska Kommunförbundet håller på att tillsammans med ett antal kommuner uppdatera ”Taxor för tillsyn – Miljö, hälsa och djurskydd - underlag för
lokala bedömningar” där ett underlag för taxa inom tobaksområdet finns
med. Materialet är fortfarande ett arbetsunderlag och finna att hämta på vår
hemsida http://www.svekom.se/samhplan/miljosid/index.htm. Materialet
beräknas vara klart under september månad.
För ytterligare information angående ändringarna i tobakslagen går det bra
att kontakta Kerstin Blom Bokliden på Plan- och miljösektionen, tfn: 08 452 68
70, kerstin.blom.boklidem@svekom.se eller Staffan Wikell på Kommunalrättssektionen, tfn: 08 452 75 51, staffan.wikell@svekom.se.
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