
Yttre tillsyn
Vid yttre tillsyn besöks verksamheten. Vi tittar
bl.a. på följande:

1. att det finns skyltar med 18 års

åldersgräns,

2. att det finns aktuellt egenkontrollprogram,

3. om tobaksförpackningarna är korrekt

märkta,

4. om de kommersiella meddelande håller

sig inom lagen.

Inre tillsyn
Vid inre tillsyn granskas ekonomiska
förhållanden och lämplighet av ägare och
personer med betydande inflytande (PBI).
Detta kommer göras en gång per år och vid
behov.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Anna Sanglert
0526-193 71
anna.sanglert@stromstad.se

Alkoholhandläggare
Henrik Rörberg 
0526-190 56
henrik.rorberg@stromstad.se

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ny lag om tobak och liknande produkter
Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft - lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Den nya tobakslagen ersätter den nuvarande tobakslagen
(1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(2017:425).

Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning av cigaretter och rulltobak
börjar gälla den 20 maj 2019 samt 2024 vad gäller andra produkter.

Målet
Den nya lagen är en del i ett
socialpolitiskt mål om att minska
rökning i Sverige.

Detta innebär att tobak sätts högt på
prioriteringslistan i Sverige, hos
Länsstyrelsen och i kommunerna.

Vad innebär reglerna om tillståndsplikt?

Detaljhandel och partihandel som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd. Det
görs en omfattande utredning vid ansökan, granskningen gäller bl.a.
ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig
belastning.

Verksamheterna ansöker mellan 1 juli 2019 och 30 november 2019 hos
kommunen. Det kommer att finnas blanketter på kommunens hemsida.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vad gäller om spårbarhets- och säkerhetsmärkning?
Genom lagen införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.
Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror och de träder
i kraft 20 maj 2019.

Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror
ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bl.a.
datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Märkningen gör det möjligt att
identifiera, spåra och söka av varorna genom hela leveranskedjan ända fram till
butik.

Utöver den unika identitetsmärkningen ska alla styckförpackningar med tobaksvaror
som släpps ut på marknaden vara försedda med en säkerhetsmärkning.
Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte
och ska därför inte gå att manipulera. Den ska bestå av minst fem typer av
äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga. Minst en äkthetsdetalj ska
tillhandahållas av en oberoende tredjepartsleverantör.

Läs om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida, de är ansvarig myndighet.

Ändrad årlig avgift

För att den årliga avgiften ska bli rättvis utifrån den speciella handel vi har i
Strömstad kommun, så har vi delat in butikerna i två grupper; Klass 1 och
Klass 2.

Tillsyn tar normalt sätt längre tid när det är en omfattande tobaksförsäljning.
Det är fler varor, mer varierat utbud, det finns mer marknadsföring att bedöma
etc. Avgiften ska täcka all tid som läggs ner i ärendet före, under och efter
tillsynsbesöket. Kommuninvånarna ska inte stå för kostnaden utan det ska
butiken göra.

För närvarande är det 38 verksamheter som tillhör Klass 1 och det är 20
verksamheter som tillhör Klass 2. Kortfattat: Klass 2 innefattar de butiker som
inriktar sig mot gränshandel och som har en omfattande tobaksförsäljning.

Beslut om avgifterna är ännu inte fattade men kommer att bli klart under maj
2019.

Kontakta oss

Ni kommer att få information från Miljö-
och hälsoskyddsavdelningen via e-post
2-4 gånger per år till denna e-
postadress. Nyhetsbreven kommer
också att finnas på kommunens
hemsida.

Det är viktigt att vi har rätt e-
postadress. Meddela oss ändringar.

www.stromstad.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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