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Ändringar i tobakslagen och -avgifter
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet informerar om ändringar i tobakslagen
samt om nya avgifter gällande tobakstillsynen.
Ålands landskapsregering har antagit Landskapslag om ändring av landskapslagen
om tobak och relaterade produkter (2020/111):
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs202
0_nr111.pdf
Lagen har trätt i kraft 1.12.2020.
Ändringar i den nya tobakslagen medför bland annat att näringsidkare som
bedriver detaljhandel ska ha ett bevis på att anmälan från Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet är mottagen och utförd. Näringsidkaren ska hålla beviset
framlagt för kunderna på synlig plats från och med 1.5.2021. De som har fått ett
mottagningsbevis tidigare kan lägga fram detta. Behöver man få ett nytt bevis kan
man få detta från ÅMHM mot en kostnad på 65 €.
Enligt 2 § får tobaksprodukter och relaterade produkter inte säljas eller på annat
sätt överlåtas till den som inte har fyllt 18 år. Vid behov ska försäljaren förvissa
sig om kundens ålder. Den som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter i
näringsverksamhet ska vara minst 18 år, personer som har fyllt 15 år får dock sälja
sådana produkter om det sker under tillsyn av en person som har fyllt 18 år. För
detta ska det finnas en egenkontrollplan för att genomföra en sådan kontroll av
köpares ålder som avses i 2 § 1 om förbud att sälja eller på något annat sätt
överlåta tobaksprodukter eller relaterade produkter till någon som inte har fyllt 18
år. Ålands landskapsregeringen kommer att ta ett beslut om innehållet i
förordningen gällande egenkontrollen för tobak i nära framtid.
Avgiften för tobakstillsynen har fastställts i Ålands landskapsregerings beslut
(2020:125) om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Den nya
tillsynsavgiften är en årlig avgift på 500 € per verksamhetsställe där
tobaksprodukter, nikotinvätskor samt örtcigaretter säljs.
Vill verksamhetsutövaren avsluta försäljningen av tobaksprodukter,
nikotinvätskor och/eller örtcigaretter ska detta meddelas till ÅMHM
(kansliet@amhm.ax ) senast 3.5.2021 för att inte behöva betala årsavgiften
på 500 € för 2021.
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