
 

  
 

 
 

 
INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PARTIHANDLARE FÖR TOBAKSVAROR 

 
Ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019 
 
Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i 
korthet: 
 
Det krävs tillstånd för att sälja tobak 
 
Från den 1 november 2019 krävs partihandelstillstånd. Partihandlare kan redan från den 1 juli 
2019 ansöka om partihandelstillstånd hos kommunen. En ansökan måste ha kommit in till 
kommunen senast den 1 november, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobaksvaror. 
Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. Vid ansökan ska du även 
lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om 
partihandelstillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Det räcker inte att du är 
registrerad hos Skatteverket. Du måste även ha ett partihandelstillstånd från kommunen. 
Partihandelstillstånd utfärdas av kommunen där ditt företag har sitt säte/kontor eller av den 
kommun där ditt företag har ett fast driftställe till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till 
både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd 
(detaljhandel och partihandel). 
 
Kommunens behandling av ansökan 
 
Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland 
annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Vid denna 
lämplighetsprövning ska kommunen hämta information från Polismyndigheten och Tullverket. 
Kommunen kan även be dig att lämna uppgifter från andra myndigheter som exempelvis 
Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen 
har beslutat om tillståndet. 
 
Dina skyldigheter som partihandlare 
 
Du är ansvarig för att  
- ge din personal de kunskaper som behövs för att kunna följa den nya lagen  
- alla tobaksvaror som säljs vidare till detaljhandeln har korrekt märkning  
- undersöka om detaljhandeln, som du säljer varor till, har ett   
  detaljhandelstillstånd från kommunen. 
 
 
 
Om du har frågor om de nya reglerna kontaktar du: 
 
Roger Fjällborg 
Alkoholhandläggare 
Telefon: 0980-701 86 
E-post: roger.fjallborg@kiruna.se 
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