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Lag
om ändring i tobakslagen (1993:581);

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

utfärdad den 16 maj 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tobakslagen (1993:581) 2
dels att 4 och 19 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 12 a och 19 a §§, av
följande lydelse.
4 § I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, skall i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara
förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.
Restauranger eller andra serveringsställen skall, om rökförbud ej föreligger enligt 2 § 1–4, ha ett eller flera områden där rökning är förbjuden.
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.
19 §3 Den centrala tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller
a) lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § och som är upplåtna enbart
för personal, och
b) lokaler och andra utrymmen på vilka 8 § skall tillämpas, samt
2. Statens folkhälsoinstitut när det gäller
a) miljöer som avses i 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal,
b) lokaler som avses i 4 §,
c) varningstexter m.m. enligt 9–11 §§,
d) handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §, och
e) produktkontroll m.m. enligt 16–18 §§.
Den omedelbara tillsynen utövas av
1. Arbetsmiljöverket när det gäller lokaler och andra utrymmen för vilka
verket har den centrala tillsynen, och
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2. den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer när det gäller dels de miljöer och lokaler för vilka Statens folkhälsoinstitut har den centrala tillsynen, dels handel enligt 12 § och anmälan enligt 12 a §.
Länsstyrelsen utövar inom länet tillsyn enligt andra stycket 2.
För tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna för marknadsföring
finns särskilda regler i marknadsföringslagen (1995:450).
19 a § En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 4 § och i övrigt
den 1 juli 2002.
2. 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 §.
På regeringens vägnar
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