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Regler för tobaksförsäljning
Anmälningsplikt
Från och med den 1 juli 2002 skall den som säljer tobaksvaror anmäla detta till kommunen.
Anmälningsplikten omfattar såväl permanent som tillfällig försäljning och anmälan skall
göras senast när försäljningen påbörjats.
Halmstad kommun tar ut en avgift på 1500 kronor per år och försäljningsställe.
Försäljningsregler
Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Försäljning får dessutom inte ske
om misstanke finns att varan skall lämnas över till någon som inte fyllt 18 år.
Det är den som säljer som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Vid
tveksamma fall skall legitimation begäras.
Det bör påpekas att lagen inte ger utrymme för undantag om föräldrar eller annan
vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.
Från och med den 1 januari 2006 får tobaksvaror som säljs till konsumenter inte
tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 cigaretter.
Ansvar
Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butik vilket innebär att han eller hon även
ansvarar för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för
ålderskontroll.
Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall
fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.
Egentillsyn
Den som säljer tobak skall ha egen kontroll över tobaksförsäljningen. Det innebär att den
ansvariga för försäljningsstället skall arbeta fram ett skriftligt program där det framgår hur
denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i tobakslagen följs.
Tillsyn
Halmstad Kommun upprättar register över de försäljningsställen som anmäls samt genomför
tillsynsbesök. Tillsynen inriktar sig huvudsakligen på information och rådgivning. Vid
överträdelse av försäljningsreglerna kan Halmstad kommun ingripa med föreläggande.
Anmälan
Anmälan om försäljning av tobaksvaror skall göras till Halmstad kommun, Box 230, 301 06
Halmstad. Information och blanketter finns även på vår hemsida www.halmstad.se. Om du
har frågor är du välkommen att kontakta Åsa Johansson, 035-18 37 91, för mer information.
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