
PM TobaksF_250521.docx 

  

 PROMEMORIA 

 Datum  

 2021-05-25  

   

   

   

 Till Ålands landskapsregering  
 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsförordning om tobak och relaterade 
produkter 
 

 

__________________ 

 

  



2 
 

 

INNEHÅLL 

Allmän motivering ................................................................................... 3 
1. Bakgrund ........................................................................................ 3 
2. Lagstiftningsbehörighet ..................................................................... 3 
3. Överväganden och förslag ................................................................. 3 
4. Förslagets verkningar ....................................................................... 3 

Detaljmotivering ..................................................................................... 3 
Förordningstext ...................................................................................... 5 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G om tobak och relaterade produkter . 5 
 

  



 3 

 

Allmän motivering 
 

1. Bakgrund 
 

Enligt 5ad § 1 mom. 3 punkten i landskapslag (1978:52) om tobak och rela-

terade produkter ska egenkontroll för återförsäljare omfatta en plan för att 

genomföra en sådan kontroll av köpares ålder som avses i 2 § 1 mom. i land-

skapslagen om tobak och relaterade produkter, om förbud att sälja eller på 

något annat sätt överlåta tobaksprodukter eller relaterade produkter till någon 

som inte har fyllt 18 år. 

 

2. Lagstiftningsbehörighet 
 

Bestämmelserna i tobakslagen rör hälso- och sjukvård samt har inslag som 

rör marknadsföring, och kan därmed delvis också sägas angränsa området 

för konsumentskydd. I enlighet med 18 § 12 och 22 punkterna självstyrelse-

lagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård 

samt näringsverksamhet. Konsumentskydd hör däremot enligt 27 § 10 punk-

ten självstyrelselagen till rikets behörighet. 

 Enligt 5ad § 4 mom. i landskapslagen om tobak och relaterade produkter 

kan landskapsregeringen i landskapsförordning besluta närmare om vad den 

egenkontroll som avses i 5ad § 1 mom. i landskapslagen om tobak och rela-

terade produkter ska omfatta och om genomförandet av egenkontrollen. 

 

3. Överväganden och förslag 
 

Enligt 1 § i landskapslagen om tobak och relaterade produkter är syftet med 

lagen att begränsa det för hälsan skadliga bruket av tobaksprodukter och re-

laterade produkter samt att minska de skadeverkningar bruket orsakar och 

samtidigt öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar dessa pro-

dukter. 

 I syfte att skydda minderåriga och att otillåten försäljning av tobak och 

relaterade produkter sker till minderåriga föreslås att återförsäljare är skyl-

diga att utse en ansvarig person för egenkontrollen. Återförsäljare föreslås 

vara skyldiga att upprätta en plan för egenkontroll i syfte att bokföra problem 

vid kontroller av ålder och andra iakttagelser vid försäljningen av tobak och 

relaterade produkter. 

 

4. Förslagets verkningar 
 

Förslaget bedöms medföra en viss administrativ börda för återförsäljare av 

tobak och relaterade produkter men kan motverka försäljning till minderåriga 

genom att återförsäljare behöver organisera och formalisera sina försälj-

ningsrutiner. Dessutom kan myndigheternas tillsyn förbättras eftersom pla-

nen för egenkontroll ger tillsynsmyndigheten en bild av hur en återförsäljare 

säkerställer att försäljning till minderåriga inte sker. Upptäckta brister i pla-

nen för egenkontroll kan exempelvis ligga till grund för prioritering av andra 

tillsynsåtgärder såsom provköp. 

 

Detaljmotivering 
 

1 § Ansvarig person för egenkontrollen. Återförsäljaren är enligt paragrafen 

skyldig att utse en ansvarig person för upprättandet planen för egenkontroll 

och som har hand om det praktiska utförandet av de uppgifter som hänför sig 

till planen för egenkontroll. 

 

2 § Innehållet i och utarbetandet av planen för egenkontroll. I planen för 

egenkontroll ska det framgå vem som ansvarar för egenkontrollen och vilka 
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produktgrupper som omfattas av egenkontrollen. I planen för egenkontroll 

ska införas uppgifter om genomförd introduktion av nyanställda, problem 

vid försäljningen i samband med kontroller av åldern och misstankar om för-

medling samt åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer 

eller myndighetskontroller. Problem vid försäljningen i samband med kon-

troller av ålder kan till exempel vara ett förfalskat eller en annan persons 

identitetsbevis och hotfullt uppträdande. 
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Förordningstext 
 

Följande förordning föreslås antagen. 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G 

om tobak och relaterade produkter 
 

 Med stöd av 5ad § landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade pro-

dukter föreskrivs som följer: 

 

1 § 

Ansvarig person för egenkontrollen 

 En återförsäljare som säljer sådana produkter som avses i 2 § 1 mom. i 

landskapslagen om tobak och relaterade produkter ska tillse att minst en per-

son har ansvaret för egenkontrollen och som har hand om det praktiska utfö-

randet av de uppgifter som hänför sig till planen för egenkontroll. 

 

2 § 

Innehållet i och utarbetandet av planen för egenkontroll 

 En plan för egenkontroll som avses i 5ad § 1 mom. 3 punkten i landskaps-

lagen om tobak och relaterade produkter ska innehålla uppgifter om den per-

son som är ansvarig för egenkontrollen samt en förteckning över de produkt-

grupper som omfattas av egenkontrollen. Planen för egenkontroll ska uppda-

teras vid behov. 

 I planen för egenkontroll ska införas uppgifter om 

 1) genomförd introduktion av nyanställda, 

 2) problem vid försäljningen i samband med kontroller av åldern och 

misstankar om förmedling samt 

 3) åtgärder som vidtagits med anledning av problemsituationer eller myn-

dighetskontroller. 

 I serveringsställen med tillstånd till servering av alkoholdrycker eller per-

sonalrestauranger eller motsvarande försäljningsställen där kunderna endast 

undantagsvis är under 18 år, får införandet av de uppgifter som avses i 

2 mom. 2 punkten göras genom att i planen för egenkontroll skriva en sam-

manställning av iakttagelserna under året. 

 Planen för egenkontroll ska vara tillgänglig som en helhet för de anställda 

vid försäljningsstället och för tillsynsmyndigheterna. Den får tas med som 

en del av livsmedelslokalens andra planer för egenkontroll. De uppgifter som 

avses i 2 mom. ska bevaras under det innevarande året och det därpå följande 

kalenderåret. 

 

3 § 

Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 

 

__________________ 
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