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Inledning 
Fram till 30 juni 2019 hade vi en lag gällande tobaksförsäljning, 
tobakslagen (1993:581) och handlarna hade endast anmälningsskyldighet 
till kommunen.  
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). 
Med den nya lagen gäller tillståndsplikt vilket innebär att den som säljer 
tobak måste ha tillstånd till det. 
Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).  
Tillstånd för att få sälja tobak ansöks hos kommunen som gör en 
prövning av sökandes lämplighet. 
För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver 
endast en anmälan till kommunen utföras. 
 

Kommunens informationsskyldighet 
Enligt 5 kap. 11 § lagen om tobak och liknande produkter ska kommunen 
tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande 
föreskrifter. 
 
Information om hur ansökan och handläggning går till, erhålls av 
kommunens tobakshandläggare. Informationen finns även på 
kommunens hemsida.  



De kommunala riktlinjerna förtydligar hur kommunen tolkar lagen om 
tobak och liknande produkter. 

 

Ansökan och handläggning 

Enligt 5 kapitlet 1–3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel med tobaksvaror. 
Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett 
försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället. 
 
Det är kommunen som prövar personliga och ekonomiska förhållanden, 
bestämmer vilka uppgifter och handlingar som ska begäras in och 
ansvarar för att ärendet blir ordentligt utrett. 
 
En ansökan om försäljningstillstånd skickas in till kommunen som gör 
en tillståndsprövning av sökandes lämplighet.  
Tillståndsansökan ska vara skriftlig och till ansökan ska även de 
handlingar som handläggaren efterfrågar bifogas, gällande personlig 
lämplighet och ekonomisk vandel. 
 
En tillståndsansökan kan gälla för viss tid eller tills vidare.  
  
Tillståndsprövningen kan bland annat innehålla registrering och 
objektsadministration, genomgång och granskning av inskickade 
handlingar samt ev. begäran om kompletteringar, utredning av PBI 
(personer med betydande inflytande i bolaget), remisshantering, 
utredningsbesök, sammanställning, beslutsskrivande och expediering. 
 
Kommunen ska fatta beslut i ärende om tobaksförsäljningstillstånd inom fyra 
(4) månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen.  
Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får 
handläggningstiden förlängas med högst fyra (4) månader.  
 
Kommunen beviljar endast en ansökan som visar att han eller hon med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig. 
 
När handläggaren mottagit en fullständig ansökan gällande 
tobaksförsäljningstillstånd enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) utfärdas ett mottagningsbevis. 
 

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare 

Enligt 1 kapitlet 18 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) En 
näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den 
kommun där försäljningen ska ske. 



 
För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska en 
kostnadsfri anmälan till kommunens tobakshandläggare lämnas in. 
 

Remissyttranden från olika myndigheter  
Enligt 5 kapitlet 4 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta 
ett yttrande från Polismyndigheten.  
 
Handläggaren begär in ett yttrande av polismyndigheten som ska yttra sig 
om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och de ska även 
redovisa omständigheter som ligger till grund för deras bedömning. 
Handläggaren kan också begära in yttrande från skattemyndigheten och 
kronofogden gällande ekonomisk utredning. 
 

Egenkontrollprogram 
Enligt 5 kapitlet 6 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

 
I tillståndsansökan ska ett egenkontrollprogram bifogas.  
Varje butik som har tillstånd för försäljning tobaksvaror ska tillämpa 
egenkontroll över försäljningen och ansvarar för att det finns ett 
egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. 
Kommunen granskar butikens egenkontrollprogram vid tillsyn. 
 

Avgifter för tillståndsansökan 
Enligt 8 kapitlet 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Aktuella ansökningsavgifter antagen enligt kommunfullmäktiges beslut 
KS 2019–414 §59 finns tillgängliga hos tobakshandläggaren eller på 
kommunens hemsida.  
Avgiften ska betalas vid ansökningstillfället, handläggningen startar inte 
förrän avgiften är betald.  
Ansökningsavgifterna indexregleras årligen, uträknade efter 
prisbasbeloppet. för gällande år. 

• Ansökan om försäljningstillstånd tillsvidare och ägarbyte 12 % av 
prisbasbelopp 

• Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 12 % av prisbasbelopp 
 

 

 


