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Namn 

        
 

’ 

’ 

  
Orgnr/ persnr 

      

Gatuadress  

       

Postnummer 

      

Postort 

      
Telefonnummer 

      

E-postadress  

      

Innehavare 
Namn 

      

Organisations-/personnummer 

      

 

Underskrift 

 

Underskrift av anmälaren    Namnförtydligande  

      

Anmälningsdatum 

      

 

Tobakslagen 

12 a § 
Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos den kommun 
där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. 
 

Övergångsbestämmelse 
Den som den 1 juli 2002 i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter, skall senast den 1 januari 
2003 göra sådan anmälan som avses i 12 a §. 
 
19 a § 

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med 
tobaksvaror. 

 

Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) 

Enligt personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med 
myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att 
kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.  

 

 
 

 
 



Anmälningsplikt för försäljning av tobaksvaror 

Från och med den första juli 2002 gäller skärpta bestämmelser för försäljning av tobaksprodukter. Detta innebär 
bland annat en anmälningsskyldighet för varje försäljningsställe som säljer eller ämnar sälja tobaksprodukter 
såsom cigaretter, cigarrer, snus och piptobak.  
 

Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar 
som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet omfattas av anmälningsplikten.  
 

Kommunen ges även en möjlighet att ta ut en tillsynsavgift baserad på den kommunala självkostnadsprincipen. 
Frågan om avgifter i Åsele kommun kommer att behandlas under hösten. 
 

Den som före den första juli 2002 sålde tobaksvaror skall senast den första januari 2003 anmäla detta till den 
kommun där försäljningen sker. Den som påbörjar försäljning efter den 1 juli 2002 skall omedelbart anmäla 
detta till kommunen. 
 

Åldersgräns 

Åldersgränsen vid tobaksköp infördes redan 1997.  
Även om undersökningar visar att många barn och ungdomar upplever att det blivit svårare att komma över 
tobaksvaror sedan åldersgränsen infördes, vet man att många minderåriga som röker, ändå ofta kan köpa tobak.  
 

För att någon skall få köpa tobaksvaror gäller en åldersgräns på 18 år. Det är den som lämnar ut tobaksvarorna 
som skall förvissa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder. Lagen ger inte utrymme för några undantag för till 
exempel en förälder eller annan vårdnadshavare som lämnat sitt godkännande.  
 

Tillsyn 

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvaret över försäljningen. Den löpande tillsynen 
över tobaksförsäljning sköts av personal på socialförvaltningen. Tillsynen kommer huvudsakligen att inrikta sig 
på information och rådgivning.  
Kommunen skall förutom att upplysa om gällande regler även ingripa med förelägganden vid överträdelser. 
 

Ansvar 

Vid tobaksförsäljning skall tobakslagens bestämmelser följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning får ske 
till personer som är under 18 år eller till någon som man misstänker har tänkt langa till någon som inte har fyllt 
18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken vilket innebär att han eller hon även ansvarar 
för att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontrollen så att reglerna följs.  
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. 
 

Anmälan 

Anmälan om försäljning av tobaksvaror i Åsele kommun skall göras till socialnämnden. Vid frågor kan du ringa 
socialförvaltningen 0941 – 140 00 (vxl). 
 
 

 
                         

Tobakslagen (1993:581) 
 

12 § Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har 
fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda 
ålder. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon 
som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. 
 

12a § Den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsumenter skall anmäla försäljningen hos 
den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. 
 

19a § En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksvaror. 
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