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Justerare Utdragsbestyrkande

Diarienummer KS 2017/308

KF § 86 Förslag till tillägg i samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente avseende e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag att godkänna tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2017 har en ny lag, lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnings-behållare, trätt i kraft. Till stor del utgör lagen ett genomförande 
av artikel 20 i tobaksproduktdirektivet (direktiv 2001/37/EG). 
Tobaksproduktdirektivets regelverk för elektroniska cigaretter (e-cigaretter) 
och påfyllningsbehållare behandlar sådana produkter och tobaksvaror på 
ett likartat sätt. Enligt 20 § i den nya lagen om e-cigaretter ska all 
försäljning av e-cigaretter eller påfyllningsbehållare anmälas till den 
kommun där försäljning ska ske. Kommunen ska enligt 26 § även utöva 
den omedelbara tillsynen över att försäljningen av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare sker i enlighet med den nya lagen. Kommunen ges rätt 
att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen ska 
följas (§ 31) eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela 
varning (§ 32). Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som 
bedriver anmälningspliktig försäljning med e-cigaretter eller 
påfyllningsbehållare (§ 46).

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som 
gäller tobaksförsäljning och är en lokal tillsynsmyndighet enligt  
tobakslagen. Handläggningen och tillsynen utförs av tillståndsenheten. De 
nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt tillsynen över denna försäljning har sina 
motsvarigheter i tobakslagen.

Enligt tobakslagen ska försäljning av tobaksvaror anmälas till kommunen 
där försäljningen ska ske (§ 12 c) och kommunen utövar sedan den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna i tobakslagen följs vid 
försäljningen av tobak (§ 19 a). Kommunen har även rätt att meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen ska följas (§ 20) eller, 
om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning (§ 20 a). 
Kommunen får enligt tobakslagen § 19 b ta ut en avgift för sin tillsyn av den 
som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
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Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, ta emot och administrera anmälningar om försäljning 
av e-cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över 
att reglerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. För att 
samhällsbyggnadsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljning av e-cigaretter och bedriva tillsyn över denna försäljning, 
behöver tillägg till nämndens reglemente göras.

Ärendets beredning/samråd

Ärendet har beretts tillsammans med förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att 
godkänna tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente avseende 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
- Information gällande ny lag om elektroniska cigaretter
- Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
- Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

__________
Beslutsexpediering
Alkoholhandläggare
Samhällsbyggnadsnämnden


