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Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars
Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg.

Olovlig tobaksförsäljning

Enligt en lagrådsremiss den 11 mars 2010 (Socialdepartementet) har
regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
lag om ändring i tobakslagen (1993:581).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Carin Jahn.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I lagen förekommer ett flertal bestämmelser som innebär bl.a. att
tillsyn ska utövas över att lagen eller föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen följs. Tillsynen bör enligt Lagrådets mening omfatta
också efterlevnaden av föreskrifter som meddelats av en myndighet
med stöd av bemyndigande i en av regeringen beslutad förordning.
Den föreslagna 12 d § har genom formuleringen ”denna lag och
anslutande föreskrifter” utformats så att den omfattar också
föreskrifter som meddelats av en myndighet med stöd av ett sådant

bemyndigande (jfr Lagrådets yttrande i fråga om en ny alkohollag,
prop. 2009/10:125, s. 262). Vid föredragningen inför Lagrådet har
upplysts att tobakslagen är i behov av en mer omfattande översyn.
Det är enligt Lagrådets mening angeläget att skillnaderna mellan de
nu behandlade bestämmelserna beaktas senast vid en sådan
översyn.

Rubriken närmast före 12 c §

I rubriken bör ordet egentillsyn bytas ut mot ordet egenkontroll för att
bättre svara mot paragrafens innehåll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Det framgår av den föreslagna punkten 2 att den näringsidkare som
har gjort en anmälan om försäljning av tobaksvaror till konsumenter
enligt 12 c § i den äldre lydelsen ska före utgången av år 2010
inkomma med de kompletterande uppgifter som kommunen begär.

Den föreslagna bestämmelsen ger upphov till frågor. En är om en
kommun i slutet av december år 2010 kan begära att en
näringsidkare ska lämna kompletterande uppgifter till en äldre
anmälan och att en sådan komplettering måste ges in före årsskiftet.
En annan fråga är hur bestämmelsen förhåller sig till de
tillsynsbestämmelser en kommun i övrigt har att tillämpa enligt
tobakslagen. Ordalydelsen kan ge intrycket att bestämmelsen är
avsedd att hindra en kommun att begära kompletterande uppgifter
efter utgången av år 2010. Det kan dock konstateras att möjligheten
för en kommun att begära sådana uppgifter utan någon
tidsbegränsning torde följa av 22 § tobakslagen. Enligt Lagrådets

mening kan därför övergångsbestämmelserna begränsas till att ange
att en anmälan som gjorts före ikraftträdandet enligt äldre
bestämmelser har fortsatt giltighet.

