Till er som säljer
tobaksvaror

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag
som börjar gälla den 1 juli 2019. Ni bedriver
butik med försäljning av tobak och kommer
att påverkas av de nya bestämmelserna. Den
största förändringen är att den nya lagen
ställer krav på tillstånd för att få sälja tobak.

Försäljningstillstånd

Alla som bedriver detaljhandel samt partihandel
med tobaksvaror ska efter den 1 juli har tillstånd
för detta. Tidigare har det endast varit krav på att
anmäla försäljningen till oss. Är ni anmälda som
tobaksförsäljare innan den 1 juli får ni fortsätta att
sälja tobaksvaror under förutsättning att ni
ansöker om försäljningstillstånd senast den 1
november 2019. Ni ansöker om tillstånd hos oss
på Söderåsens miljöförbund. Efter att ansökan
kommit in till miljöförbundet får ni fortsätta att
sälja tobak tills vi meddelat tillstånd eller avslag.

Hur ansöker man?

Utöver det kan miljöförbundet skicka remisser till
polismyndigheten och i vissa fall även till
Tullmyndigheten för att kontrollera att sökande
eller personer med inflytande i butiken inte är
dömda för brott som skulle kunna påverka
avsikterna med tobaksförsäljningen negativt.
Man ska också kunna visa att man har ett
egenkontrollprogram med rutiner för
tobaksförsäljningen. Egenkontrollprogrammet ska
visa att butiken har förutsättningar för att kunna
följa lagstiftningens krav.

Vad kostar det?

Handläggning och utredning av ett
försäljningstillstånd kostar 7 624 kronor (för
2019). Avgiften ska betalas oaktat om man får
tillstånd eller om man får avslag. Det är
prövningen och handläggningen man betalar för
och inte själva tillståndet.

Ansökan sker via den ansökningsblankett som
finns på vår hemsida. Ansökan måste vara
komplett för att utredning och handläggning ska
påbörjas. Om ni inkommer med en ofullständig
ansökan och inte inkommer med de
kompletteringar som krävs kan ansökan avslås
eller avvisas.

Utöver ansökningsavgiften betalar man en
tillsynsavgift som skickas ut i början av varje år.
Tillsynsavgiften för 2019 är 2 859 kronor. Skulle
miljöförbundet vid tillsyn konstatera brister i er
tobakshantering kan ytterligare avgifter tillkomma.

Av ansökningsblanketten framgår vilka handlingar
miljöförbundet behöver få in med ansökan för att
vi ska kunna handlägga ärendet.

Den nya lagen ställer också krav på ett utökat
rökförbud. Det innebär att fler platser utomhus
ska vara rökfria efter den 1 juli 2019.
Bland annat ska entrén till er butik vara rökfri.
Kunderna som kommer till er butik ska inte bli
utsatta för passiv rökning när de går in och ut ur
butiken. Röken ska heller inte kunna ta sig in i
butikslokalen. Detta ställer krav på att det inte
förekommer rökning i närheten av samtliga
entréer och dörrar som finns till butiken.

Vem får tillstånd?

För att få tillstånd ska man visa att man är
ekonomisk och personligt lämplig. Det är upp till
er som sökande att visa att dessa krav är uppfyllda.
Det kan bli aktuellt att visa hur man finansierat
köpet av sin butik och man ska kunna visa att man
sköter sin ekonomi.

Rökförbudet utökas

Vill du veta mer?
För mer information besök vår hemsida på
www.smfo.se eller ring oss på 0435- 78 24 70.

