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Tillståndsenheten 

HANDLARE I CORONATIDER 
En för dagen allt större smittspridning av Covid- 19 i landet, tvingar regering-
en till nya restriktioner och Folkhälsomyndigheten har i deras föreskrifter och 
allmänna råd fastslagit att alla verksamheter ska säkerställa att man vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19. 

Det är svåra tider nu för flera handlare. Men det finns fler som har det svårt. 
Ingen vill väl byta med de som arbetar inom vården och går på knäna, allt som 
har med kultur att göra. Restauranger och andra serveringsställen har det hel-
ler inte lätt. 

Tur för oss kunder då att det finns seriösa och välmenande handlare som gör 
stora insatser för att minska smittspridningen.                      
Ett problem för många är möjligen aningslösa kunder som inte tar sitt ansvar 
till fullo, vilket vi i skrivande stund kan avläsa i de rapporter om antalet 
smittade som bara ökar. Tyvärr. 

Vill man veta mer om Covid- 19 kan man göra det på Folkhälsomyndigheten 
HÄR där det finns samlad information. 

Har man missat all bra information från Svensk Handel så kan man ta del av 
den HÄR där det finns mycket information och material. 

Men åter till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, riktlinjer och föreskrifter.    
Har du som tillståndshavare själv tänkt på, att när du lämnade in er ansökan 
för tillstånd för försäljning av tobaksprodukter, själv skrev ner dina egna riktlin-
jer för hur tobaksförsäljningen skulle gå till och skötas.                                                                                     
Det gjorde du när du skrev ner ditt egenkontrollprogram. 

Tillståndsenheten har under hösten fram till nu gjort tillsyn på större delen av 
de som beviljats tillstånd för tobaksförsäljning och tyvärr kunnat konstatera att 
det som man själv skrev ner i detta egenkontrollprogram, inte riktigt har blivit 
verklighet överallt. 

Tillståndsenheten kommer att fortsätta tillsynerna under början av kommande 
år och har som ett av målen att egenkontrollprogrammen ska bli till ett le-
vande dokument bland handlarna. 

Så fort Covid- 19 läget tillåter under våren, kommer tillståndsenheten att bjuda 
in till utbildningar i tobakslagen. Dels lite längre utbildning för handlare och ev. 
tobaksansvariga och en något kortare för anställda. 
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TYDLIGT ATT TILLSTÅND  FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING                                                 
ÄR EN NY FÖRETEELSE FÖR HANDLARE 

Beslutet till en ny tobakslag, Lag (2018:2088) beslutades av riksdagen 12 december 2018. 
Målet för folkhälsan är ett rökfritt  Sverige år 2025 eller att mindre än 5% av befolkningen röker vid 
denna tidpunkt. 
 

Sista dagen för att ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror var första november 2019 för de som sen tidigare 
sålt tobaksvaror. 
I vårt område, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn, inkom det in 61 st. ansökningar. Det var betydligt färre än 2018, då det 
fanns knappt 90 st. försäljare som tidigare bara behövt anmäla att man skulle sälja tobak. 
 

Det fanns säkert ett flertal anledningar till varför inte fler handlare sökte tillstånd. Dels var det relativt dyrt att göra en 
ansökan, dels så var det en rätt omfattande procedur med insamlande av ett flertal dokument som skulle bifogas till ansö-
kan, och därutöver hörde vi röster som sa att det nog skulle bli så många som slutade röka, att det nog inte var någon idé 
att ansöka om ett tillstånd. Det finns säkert en rad fler anledningar till att några inte ansökte om tillstånd. 
 

Den nya tobakslagen liknar till rätt stor del  alkohollagen och dess upplägg.  
Lagstiftaren vill att det ska vara en ”ren” bransch. Utan svarta pengar eller penningtvätt där seriösa företag som ansöker 
verkligen visar varifrån pengarna till sin satsning kommer. Att man visar sig vara lämplig, d.v.s inte vara dömd för brott, 
inte ha skulder till staten, inte ha upprepade betalningsanmärkningar. Att det inte finns någon annan som är ”ansiktet 
utåt ” för den som egentligen ligger bakom.                                 Att det helt enkelt 
ska vara samma villkor för alla som bedriver handel med tobak. 
 

Precis som lagstiftaren, vill garanterat alla handlare som nu beviljats tillstånd att det ska vara just 
så. Rättvist för alla, utan en del andra som konkurrerar på andra villkor än sig själv. 
 

Det är tillståndsenheten  som handlägger ansökningarna och går igenom alla handlingar och därefter gör en så kallad van-
delsprövning genom att fråga Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket om  den som söker och dess 
företrädare om sökanden och personerna om allmän hederlighet, pålitlighet och integritet, om det finns krav i fråga om 
obetalda skatter och upprepade betalningsanmärkningar.  
Flera handlare som gjorde ansökan ifrågasatte varför man skulle behöva lämna in ett hyreskontrakt eller liknande,  eller 
varför det skulle behöva finnas en ritning över alla lokaler som man har tillgång till. 
Alla som söker tillstånd för tobaksförsäljning ingår inte i en större affärskedja eller är stora ändå, men lagen är skriven för 
alla som ska bedriva handel med tobak, och behöver därför vara lika för alla. 
 

Det är Tillståndsenheten och Polismyndigheten som är direkt skyldiga att göra tillsyner på de olika försäljningsställena, 
och häri ingår bl.a. att kontrollera att det inte finns tobaksprodukter som inte får säljas, och det är nu en ritning över varje 
ställe behövs. Man behöver veta var man ska titta.  
Det är även uppenbart att den som ska sälja tobaksprodukter behöver ha tillgång till en försäljningslokal som man själv 
förfogar över. Det skulle annars lätt kunna bli en osund konkurrens mellan handlare. 
 

Vidare ska det kontrolleras om alla har 18-års skyltning om tobak enligt reglerna. Om man marknadsför tobak på ett 
påträngande eller aggressivt sätt. Om tobaken är riktigt märkt efter reglerna. Om försäljning sker till ungdomar under 18 
år, samt om försäljningen i övrigt sköts. 
Sist men inte minst—ett väl fungerande egenkontrollprogram, borgar för att tobakslagen sköts som lagstiftaren kräver. 
 

Det märks tydligt att alkohollagen, jämfört med tobakslagen, funnits under en lång tid.                                            

Attityden till att det finns en lag tycks skilja sig mellan de som har serveringstillstånd för alkohol och de som nu bevil-
jats tillstånd till försäljning av tobaksprodukter. Kanske beroende på att det för alkohollagen har det getts information 
och hållits utbildningar under många år och lagkraven för alkoholservering förtydligats. 
 
Vid tillståndsenhetens inledande tillsyner för tobak under hösten, har det framkommit att det på flera ställen saknats en 
del som lagen kräver. Framförallt fungerande egenkontrollprogram. 
 



SYFTET MED EGENKONTROLLPROGRAM 

Bild; Pixabay 

 

EGENKONTROLL-
PROGRAMMET 

SKA INNEHÅLLA 
UPPGIFTER OM; 

 

 Uppföljning och uppdate-
ring av egenkontrollpro-
grammet 

 Kontroll av märkning och  
innehållsdeklarationer 

 Hur ni säkerställer ålders-
kontrollerna vid försäljning 

 Hur ni säkerställer förbudet 
mot att langning ska ske 

 Vilka rutiner ni har för skylt-
ning och information om 
åldersgränsen - 18 år 

 Hur ni kontrollerar att de 
tobaksvaror som er butik 
säljer uppfyller kraven på 
identitetsmärkning och  
säkerhetsmärkning. 

 Hur ni gör för att följa reg-
lerna för marknadsföring 
och reklam för tobakspro-
dukter 

 Hur ni gör för att säkerställa 
att tobaksförpackningarna 
som ni säljer inte innehåller 
en mindre mängd än vad de 
får.  

 Hur er rutin för att alla som 
hanterar tobaksvaror i sitt 
arbete utbildas och får in-
formation om tobaksförsälj-
ning, samt hur de hålls upp-
daterade vid förändringar.  

Beskriv även hur ni doku-
menterar vilken utbildning 
medarbetarna fått  

 En förteckning över inform-
ation och utbildning till per-
sonalen 

 

Behöver ert företag mer 
information eller har frågor 
kring egenkontrollprogram 
kontakta tillståndsenheten 

Ett stöd för dig som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och på-
fyllningsbehållare  

Syftet med egenkontroll och egenkontrollprogram är du som säljer tobaksvaror och  e
-cigaretter ska driva din verksamhet så att den kan leva upp till lagens krav.                                    
Egenkontrollprogrammet kan fungera som en checklista för vad som krävs för att 
verksamheten ska följa lagen.  

Reglerna finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det är till exem-
pel förbjudet att sälja tobaksvaror och e-cigaretter till någon som är under 18 år. Den 
som säljer tobaksvarorna eller e-cigaretterna ansvarar för att kontrollera åldern om 
det är osäkert om köparen har fyllt 18 år. Egenkontrollen innebär att du som bedriver 
försäljning av tobaksvaror och e-cigaretter har egen tillsyn över bland annat att ålders-
kontroll sker i din verksamhet, och att du eller din personal inte säljer tobaksvaror och 
e-cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år.     
                                           En del av egenkontrollen är att du ska ha ett 
egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta 
efter för att följa försäljningsreglerna. Programmet är tänkt som ett stöd för dig och 
din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att 
försäljningsreglerna följs.  

Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är  aktuellt, och förankrat hos persona-
len.  

Du kan behöva uppdatera egenkontrollprogrammet, exempelvis om reglerna ändras 
utbudet av varor eller produkter ändras (till exempel om utbudet minskar eller ökar 
och du börjar sälja färre eller fler sorters varor eller produkter) egenkontrollprogram-
met inte fungerar som det stöd det är tänkt att vara.  

För att underlätta för dig som är tillståndshavare kan det vara lämpligt att 
utse en tobaksansvarig på försäljningsstället som är behjälplig med att alla 
delarna i egenkontrollen fungerar väl.                                                             

Större företag som ingår i kedjor och har utbildningar och egenkontrollprogram digi-
taliserat, behöver kunna visa och skriva ut, vilken utbildning och information som 
personalen fått, och när. 



Nedslående resultat av 

kontrollköp. 
 

Var tredje tobakshandlare            

frågade inte efter legitimation 

 

Vid kontrollköp hos tobaks-
handlare i en mellansvensk 
stad, sålde var tredje cigaretter 
eller snus till personer som ser 
ut att vara under 18 år utan att 
fråga efter legitimation, vilket 
kan sammanfattas som ett rik-
tigt dåligt resultat. 
 

Under en vecka gjordes 46 st. 
kontrollköp. En tredjedel av 
handlarna (32 %) frågade inte 
efter legitimation när ungdo-
mar ville köpa cigaretter eller 
snus.  
 

Kontrollköpen gjordes av ung-
domar som fyllt 18 år men som 
kan uppfattas som yngre.  
 
Syftet med kontrollköpet är att 
testa om man får köpa tobaks-
varor utan att visa legitimation. 
 
Att sälja tobaksvaror till någon 
som är under 18 år är 
straffbart. Det är alltid den som 
lämnar ut varan som är person-
ligen ansvarig för att inte någon 
under 18 år köper tobak.  
 
Tyvärr lyckades ungdomarna 
köpa cigaretter eller snus från 
cirka 30 butiker. Däribland flera 
stora aktörer och affärskedjor 
som fanns representerade.  
 
 
 

Tillståndsenheten inom KFH 

planerar för kontrollköp 

under första delen av 2021. 
 

Vi har goda förhoppningar om 
att resultatet ska vara betydligt 
bättre än i staden som refere-
ras till här ovan. 

KONTROLLKÖP—VAD ÄR DET ? 

För att ta reda på om ett försäljningsställe har bra rutiner för ålderskontroll 

kan tillståndsenheten göra ett s.k. kontrollköp. Det innebär att en person som ser ung ut, testar 
om personen får handla folköl eller tobak, utan att visa legitimation.  
 
Hur går ett kontrollköp till? 
Kommunen anlitar en person som har fyllt 18 år för att utföra ett kontrollköp. För att metoden 
ska vara effektiv så sker köpet utan att du får veta något i förväg. 
 

Det är däremot viktigt att alla som arbetar inom detaljhandeln känner till att tillståndsenheten 
kan komma att göra kontrollköp och anledningen till detta, så du bör därför informera din per-
sonal om vad kontrollköp innebär. 
 

Efter kontrollköpet kommer den som handlägger ärendet hos tillståndsenheten att ta kontakt 
med dig för att berätta om resultatet. Då kan tillståndsenheten också försäkra sig om att du och 
din personal har förstått reglerna på området och anledningen till att det finns en åldersgräns. 
tillståndsenheten får även möjlighet att informera om riskerna med att inte begära legiti-
mation. 
 

Kom ihåg att informera din personal om att ert försäljningsställe kan få besök av någon som 
gör ett kontrollköp! 
 

Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon ad-
ministrativ sanktion.  
Det betyder att du som näringsidkare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från 
ett kontrollköp.  
Kontrollköp kan dock hjälpa dig som näringsidkare att testa och förbättra dina rutiner för att 
upprätthålla åldersgränsen. Tillståndsenheten är ett stöd för dig i detta förbättringsarbete. 
 
 
Varför behövs kontrollköp? 
De flesta som säljer folköl och tobak är bra 
på att informera och skylta om åldersgränsen 
18 år, men rutinerna för ålderskontroller kan 
bli bättre.  
Kontrollköp är en bra metod för att under-
söka detta och ett stöd för dig som näringsid-
kare att 
förbättra dina rutiner och upprätthålla ål-
dersgränsen. 
 
Vänd dig till tillståndsenheten om du vill ha 
ytterligare råd och vägledning! 
 
Behöver ert företag dekaler och inform-
ationsmaterial går det att beställa från Folk-
hälsomyndigheten via denna länk Dekaler tryck ctrl och klicka  
 
Enligt WHO (World Health Organization) dör cirka sju miljoner människor av rökning varje år 
världen över. Av dessa beräknas att mer än sex miljoner personer dör till följd av att de själva 
röker och att ca 890 000 dör på grund av att de utsätts för andras rökning. 
I Sverige är det minst 10 000 dödsfall och 100 000 insjuknade i rökrelaterade sjukdomar varje 
år. 
Då inser man att det är viktigt att vi alla hjälps åt att se till att ungdomar inte börjar röka alls. 
Åtminstone ska det inte vara så enkelt att köpa tobak om man är under 18 år. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/dekal-18-arsgrans-tobak-35-mm-diam/


 SKYLTNING FÖR TOBAKSVAROR 

Skyltning vid försäljning 

På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig skylt med information om att det är 
förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror och e-cigaretter till den som inte har 
fyllt 18 år. Skylten ska normalt placeras i anslutning till kassan och vara klart synbar, 
vilket till exempel innebär att den inte får vara dold bakom någonting.                                 
Skylta gärna på dörren in till försäljningsstället. Skylta även vid kassan och på mont-
rar. 

Under höstens tillsyner har vi konstaterat att skyltning om 18- års gräns görs bra på 
det flesta ställen, men har varit ofullständig på några ställen.                                                    
Vi vill påminna om vad lagen säger om detta här; 

Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088 

18 § Åldersgräns 
Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte 
säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har 
fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig 
om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. 

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att läm-
nas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. 
 

På försäljningsställen ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med 
information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor eller produkter 
som avses i första stycket till den som inte har fyllt 18 år. 

 

Skyltning för rökfria miljöer 

Den som ansvarar för ett rökfritt område är också ansvarig för att en tydlig skyltning 
görs. Du som handlare har alltså ett ansvar att se till att rökning inte sker i anslutning 
till er entré.                           
Dock gäller detta inte för gallerior och köpcentrum. Där är det fastighetsägaren som 
ansvarar 

Behöver man dekaler för detta, går det bra att kontakta tillståndsenheten. 

Nästa generations typ av                       

”cigaretter” är E-cigaretter 
 

Vaping 
Vape eller vaping kommer från 
det engelska ordet vaporize, för-
ånga. 
 

För vaping behövs en e-cigarett, 
eller elektrisk cigarett.  
Det är en batteridriven apparat 
som liknar en cigarett.                          
Elcigaretten laddas med en vätska 
som förångas i apparaten och 
som man sedan andas in.  
Elcigaretten uppfanns i Kina 2003 

 



Meddela ändringar 
 

Det är viktigt för tillståndsenheten att 
ha rätt uppgifter till dig och ditt förtag.                                                                

Därför uppmanar vi dig att meddela 
oss; 

 Adress/mail/telefon -ändringar  till  
ditt företag 

 Adressändringar för fakturering 

 Ändrade förhållanden i bolaget, ny 
ägare, delägare eller bolagsform 

 Upphör din verksamhet ska det 
anmälas till tillståndsenheten 

 Upphör du med tobaks, folköls eller 
försäljning av receptfria läkemedel, 
ska det anmälas 

 Avser du att börja sälja någon pro-
dukt måste det anmälas 

 

VISSTE DU ATT; 

 Det infördes ett förbud 2016 i Sverige att sälja cigaretter och rulltobak med 
”karakteristisk smak”. 

Med karakteristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt 
märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av 
tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, ka-
ramell, mentol eller vanilj”.  

Sverige är det enda EU-land där snus får säljas, och är därför undantaget från smakför-
budet i tobaksproduktdirektivet. Det finns inget svenskt beslut om reglering av smak-
tillsatser i snus, och därför finns det fortfarande en uppsjö av smaksatta snussorter på 
marknaden. Inte heller e-cigaretter omfattas av förbudet mot smaktillsatser i tobaks-
produktdirektivet. 

Följande tillsatser är sedan 2016 förbjudna i cigaretter och rulltobak i såväl EU 

som på den svenska marknaden (gäller dock ej snus) 

 Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en häl-
sofördel eller minskade hälsorisker. 

 Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade 
med energi och vitalitet. 

 Tillsatser som färgar utsläpp. 

 Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, när det gäller tobaksva-
ror för rökning. 

 Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oför-
bränd form. 

 

Bland de nya lagregler som infördes i och med tobaksproduktdirektivet 2016 fanns 
också ett ökat krav på tobaksindustrin att rapportera om sina produkter till Folkhälso-
myndigheten. Företag måste nu anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på 
marknaden.  

Om du vill veta vilka produkter som anmälts till Folkhälsomyndigheten kan du klicka 
på den HÄR länken (tryck ctrl och klicka)                                         
Du kommer troligtvis att bli förvånad över utbudet som finns. 

Enstyckförpackning (ett paket) med cigaretter ska vara rätblocksformad och bestå av 
kartong eller mjukt material samt innehålla minst 20 stycken cigaretter.                                 
Det är alltså inte tillåtet med paket som innehåller färre cigaretter. 

Det är inte tillåtet att sälja cigaretter styckevis. 

En styckförpackning med rulltobak (ett paket) ska antingen ha rätblocksform, cylin-
derform eller formen av en påse. Förpackningen ska innehålla tobak som väger minst 
30 gram.  

Krav på mängden innehåll för snus.                                              
En förpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.                   
Snus får vara smaksatt. 

Tillståndsenheten KFH 

 
Besöksadress 
Räddningstjänsten/Brandstation 
Nylandsvägen 2 
821 30 Bollnäs 
 
Postadress 
KFH 
Tillståndsenheten 
821 80 Bollnäs 

Christer Skoglund      
alkoholhandläggare                               
073-275 39 98  

Frasse Eriksson 
alkoholhandläggare                                 
073-275 39 90 

Mailadress;  
tillstand@kfhalsingland.se 
 

Här hittar du oss på webben: 
www.kfshalsingland.se   
                                                
Klicka på Tillståndsenheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/pks/RapporteradeTobaksvaror-2020-11-30.xlsx
https://kfhalsingland.se/

