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Försäljning av tobak
Anmälan av försäljning
Tobaksvaror är sådana varor som till
någon del innehåller tobak, till exempel
cigaretter, cigarrer, snus och vattenpipstobak.
Om du vill sälja tobaksvaror i Örebro
kommun ska du enligt tobakslagen anmäla
det till Miljökontoret. Det gäller både
försäljning i butiker och serveringslokaler.
När du anmäler att du ska sälja tobak ska
du också bifoga ett program för
egenkontroll. Där ska du bland annat
beskriva vilka rutiner du har för att
kontrollera kundernas ålder, och hur du
organiserar verksamheten om du har
anställda under 18 år.
Om du tar över en verksamhet som redan
säljer tobaksvaror ska du också anmäla
det; anmälan gäller för den som säljer
varorna och inte för lokalen där de säljs.
Miljökontoret tar en anmälningsavgift på
1 500 kr.
I offentliga lokaler och i serveringslokaler
är det rökförbud – utom i särskilda
rökrum. Kontakta Miljökontoret om du
funderar på att ordna ett rökrum.
Åldersgräns 18 år
Tobaksvaror får säljas bara till personer
över 18 år. Det är du som säljer
tobaksvaror som måste försäkra dig om att
köparen fyllt 18 år.
Om du är tveksam om hur gammal
köparen är ska du begära att få se
legitimation. Statens folkhälsoinstitut
rekommenderar att man ska begära
legitimation om kunden ser ut att vara

under 25 år. Om kunden inte kan visa upp
giltig legitimation ska du neka kunden att
köpa.
Du får heller inte sälja tobaksvaror om du
misstänker att de kommer att lämnas
vidare till någon som är under 18 år.
Vid kassan ska det finnas en väl synlig
skylt med information om åldersgränsen
för tobaksköp är 18 år.
All tobak ska vara korrekt märkt
Alla tobaksvaror ska ha varningstexter på
svenska, och på cigarettpaket ska det
finnas en innehållsdeklaration. Du riskerar
straff om du säljer omärkta eller felmärkta
tobaksvaror.
Du får heller inte sälja lösa cigaretter eller
förpackningar med färre än 19 cigaretter.
Egenkontroll
Du som säljer tobaksvaror ska arbeta med
egenkontroll. Om du behöver det kan vi
ge dig information om hur ett egenkontrollprogram kan se ut. Information
finns även på Statens folkhälsoinstituts
webbplats, www.fhi.se.
Du är skyldig att ge din personal den
information och det stöd som behövs för
att de ska kunna följa tobakslagens
bestämmelser.
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Vi kontrollerar
Miljökontoret kontrollerar att alla som
säljer tobaksvaror uppfyller de krav som
tobakslagen ställer. Vi har också tillsynen
över att rökförbudet följs i offentliga
lokaler och serveringar. Miljökontoret tar
ut en tillsynsavgift från den aktuella
verksamheten, f.n. 750 kronor/timme.
Vi kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror
om du överträder bestämmelserna i
tobakslagen allvarligt eller flera gånger.
Förbudet gäller då i högst sex månader. Vi
kan också ge dig en varning.
Från 1 juli 2010 är Polisen tillsynsmyndighet för handel med tobaksvaror.
Det betyder att både Miljökontoret och
Polisen kontrollerar hur tobakslagen följs.
Polisen behöver alltså inte längre
misstänka brott för att kunna göra
tillsynsbesök.
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Mer information
Miljökontoret, Örebro kommun,
Åbylundsgatan 8 A
Box 33200, 701 35 Örebro
Tfn 019-21 10 00
miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

