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Information om ny lag om tobak och liknande produkter
Ny lag om tobak
Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) träder ikraft 1 juli 2019 och i och med detta
upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande e-cigaretter och flertalet av reglerna kring
tobak förs över till den nya lagen.
Tillståndsplikt
Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till
konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas
med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. På flera sätt
kommer detta att likna dagens hantering av serveringstillstånd för alkohol.
Ansvaret för att pröva ansökan om försäljningstillstånd delegeras till den kommun som
försäljningsstället tillhör. Samtliga tobaksförsäljare som vill fortsätta försäljningen ska ansöka
om tillstånd och utredas innan beslut om försäljningstillstånd kan beviljas tillstånd. Ansökan
skall ha inkommit till kommunen senast 1 november 2019. Försäljning får efter inkommen
ansökan fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.
Anmälningsförfarandet gällande e-cigaretter kvarstår.
Övergångsregler
En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt
nuvarande lagstiftning får fortsätta bedriva sådan försäljning om detaljhandlaren senast 1
november 2019 ansöker om detaljhandelstillstånd hos kommunen enligt den nya lagen. För
försäljning som sker innan kommunen meddelat beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i
den gamla lagstiftningen gälla.
Snus
Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar. Portionsförpackat snus
måste innehålla minst 20 portioner.
Förpackningar med portionssnus som innehåller mindre än 20 portioner som har tillverkats
före den 1 juli 2019 får fortsätta tillhandahållas konsumenter på marknaden efter
ikraftträdandet, dock längst till och med 31 december 2019.
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Avgifter
I samband med ansökan om försäljningstillstånd kommer en ansökningsavgift att tas ut.
Tillsynsavgiften för tobakstillsyn kommer att förändras den kommer att ha både en fast och en
rörlig del.
Storleken på ansökningsavgiften och den förändrade tillsynsavgiften kommer att beslutas av
Ljusdals kommunfullmäktige under våren 2019.
Utökat rökförbud
Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det
slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är
utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda
för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit
allmänheten har tillträde.
Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda
elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

2 (2)

