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Bakgrund/Syfte 
 
Cigarrklubben verkar i ett komplext lagrum och vi arbetar löpande med vår tolkning 
av gällande lagstiftning för att säkerställa att vi håller oss inom ramen lagens ramar. 
Som ytterligare ett led i arbetet begär vi nu en skrivbordstillsyn av verksamheten. 
 
Grunden för tolkningen (och verksamheten) är att vi är en plats dit allmänheten 
saknar tillträde och att vi inte är ett serveringsställe. Det lagrum vi använder oss av 
för vår tolkning är: 
 

• LTLP (2018:2088) 
• Prop.1992/93: 185 
• Prop. 2017/18: 156 
• Prop. 2003/04: 65 
• Prop. 2004/05: 118 
• Förklarande text från folkhälsomyndigheten.se 

 
I det här skedet har vi valt att aktiv avstå från tobaksförsäljning (och därmed även 
tobakstillstånd). 
 
Den här skrivelsen omfattar både verksamheten som den ser ut idag, men även 
saker som vill utföra i framtiden eller behöver förhålla oss till. 
 
Klubbverksamheten 
 
Vi är en privat medlemsklubb för cigarrökare dit allmänheten förstås kan ansöka för 
att bli medlem, men där icke medlemmar (alltså allmänheten) saknar tillträde. 
 
Ansökan görs online, men processen är förhållandevis lång och mycket av den sker 
fysiskt på plats. Man behöver genomgå en bakgrundskontroll, kreditupplysning, 
sedan behöver man komma ner på minst ett möte som brukar vara upp till 5h innan 
man bli erbjuden ett medlemskap. Ledtiden mellan mötet/mötena, erbjudandet och 
kontraktsskrivning kan ibland vara upp till 9 månader. 
 
Man kan uppfylla samtliga krav och vara en hyvens person men ändå inte bli 
erbjuden ett medlemskap, ett exempel från inte så länge sedan var en person som 
vill nyttja klubben för att utöka sitt nätverk professionellt, vilket inte medlemmarna 
uppskattar eftersom de flesta är där för att koppla av.  
 
För att bli medlem krävs det att man skriver på ett förhållandevis gediget avtal som 
tar upp rättigheter och skyldigheter. En av anledningarna till varför det initiala mötet 
tar tid är att vi noga går igenom varje del i avtalet, på så sätt förankras avtalet och vi 
kan förväntar oss att det följs. Regelbrott beläggs med sanktioner (av varierande 
grad), allvarligare/upprepade regelbrott och lagbrott leder till avstängning och 
svartlistning. Flesta ansökningar nekas (ofullständiga, görs i tron om vårt regelverk 
mest är ett spel för gallerierna, ej godkända i kreditprövning osv.). Propåer om besök 
nekas också (se Bilaga C). 
 



Det kan te sig extremt, men med tanke på att medlemmarna har egen åtkomst till 
lokalen och lokalen är obemannad (den är däremot kameraövervakad och ronderas 
av väktare) och verksamheten rör sig i ett komplext lagrum är det viktigt med 
regelefterlevnad. 
 
Då verksamheten drivs som näringsverksamhet har vi större möjligheter att både 
neka ansökningar och häva medlemskap. Fördelar som en ekonomisk förening 
saknar i samma utsträckning. 
 
Omyndiga personer får inte vistas i lokalerna. 
 
Rökning 
 
Vi tillåter i dagsläget rökning i nästintill hela lokalen. Rökning är förbjuden utanför 
ytterdörren/gången mot ytterdörren, på toaletten och i trappan. Uppskattningsvis kan 
man säga att det rör sig om ca 90% av ytan. Det framgår av ritningen i bilaga A. 
 
När externa befinner sig i lokalen råder strikt rökförbud (oavsett om den externa 
tycker att det går för sig eller inte). Vid planerade åtgärder med externa stängs 
klubben och det annonseras ut i förväg (såsom löpande städning, 
förvaltningsåtgärder osv). Detta görs med god marginal både före och efter den 
utsatta tiden.  
 
Om medlemmar befinner sig på plats när Securitas ronderar blir de utropade för 
identifiering (väktarna behöver inte beträda lokalen och utsättas för rök). Obehöriga 
kan då hålla sig undan, men syns å andra sidan på kameraupptagningen. 
 
Vi har fullgod ventilation, egen ventilationstrumma och kanaler separerat från resten 
av fastigheten och har utöver det även luftrenare. Luftrening är ett löpande arbete. 
 
Mat/Dryck 
 
Vi tillåter i dagsläget både mat och dryck i hela lokalen. Vi saknar ugn, spis eller 
pentry med kokplattor. Det vi har i köksväg är en mikrovågsugn för uppvärmning av 
mat samt en diskmaskin. Maten är med andra ord medhavd och tillagas inte på plats. 
 
Utöver det säljer vi dryck (Cola, Fanta, Red Bull, Julmust, Tonic, Pellegrino Limonata, 
Pellegrino kolsyrat vatten, alkoholfri öl, Thé, Nespresso), godis i mindre påsar (S-
märken), kexchoklad, chips (40 grams påsar), jordnötter samt ölkorv. 
 
Varorna fyller ungefär 80% av ett kylskåp på 180 cm och försäljningen sker 
oövervakat vilket går att likställa med försäljningsautomat. Vi är inte behov av en 
automat då våra medlemmar är duktiga på regelefterlevnad. De swishar för sin egen 
förbrukning och svinnet är nästintill obefintligt. 
 
Det finns heller inga restriktioner kring att ta med sig sådant som är till salu. Man kan 
alltså välja att köpa Cola någon annanstans men förbrukningen kan ske på klubben. 
 



I dagsläget är den tydligaste juridiska definitionen av vad ett serveringsställe är, 
bortsett från att servera mat och dryck är att det är öppet för allmänheten. Utifrån 
dessa nämnda variabler har vi dragit slutsatsen att vi inte är ett serveringsställe.  
 
Enligt den senaste definitionen av vad ett serveringsställe är (Pandemilagen) så har 
länsstyrelsen inte klassat oss som ett det eftersom allmänheten saknar tillträde (se 
bilaga B). 
 
Bakgrunden/motivering till tolkningen 
 
Bakgrunden till vår tolkning om rökförbudets omfattning för vår verksamhet grundar 
sig i det faktum att vi varken syns, hörs eller är tillgängliga för allmänheten. Vi 
uppfyller inte kraven för LTLP (2018:2088), 6 kap 2 § och 3 §. 
 
Vi utsätter inte allmänheten för rökning. Inte heller personalen drabbas – 
verksamheten är obemannad och för det fall externa är där för att utföra löpande 
förvaltningsåtgärder så är hela lokalen belagd med rökförbud och medlemmar nekas 
tillträde. 
 
Det faktum att vi tillåter mat och dryck kan komplicera frågan, men vi anser att inte 
bara lagen är tydlig utan även de underliggande propositionerna. Syftet är att inte 
utsätta gemene man för rökning, vare sig passivt eller visuellt. Båda syftena uppfylls 
av oss, ickemedlemmar kan inte ens identifiera våran ingång, vi saknar skyltar, 
fönster och är egentligen helt okända för icke-medlemmar. 
 
Syftet med rökförbudet (både inomhus och på uteserveringar) är att personal och 
gäster ofrivilligt ska slippa utsättas för rök – utöver det finns det även aspekt kring det 
visuella/synliga som lockar ungdomen. Inget av detta är applicerbart på vår 
verksamhet. 
 
Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida ”En lokal som både serverar mat och 
dryck till allmänheten och bedriver uthyrningsverksamhet i samma lokaler är att anse 
som ett serveringsställe som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Detta gäller oavsett om lokalen för tillfället, helt eller delvis, är 
uthyrd för en privat sammankomst (prop. 2019/10:172 s. 17).” 
 
Givet att vi är en plats dit allmänheten inte har tillträde gör vi tolkningen att det är där 
förbudet väger tyngst och givet att rökförbudet inte uppfylls av oss så gäller inte 
heller restriktionen kring mat eller procentuell del av lokalen som är föremål för 
rökförbudet. 
 
Vi är inte heller en plats (eller ett serveringsställe som det står i 
lagstiftningen/förarbetet) som ger möjligheten till slutna sällskap att hyra in sig och 
därmed kringgå rökförbudet. Vi har gjort tolkningen att oavsett om ett sällskap är 
slutet eller inte har det ingen betydelse, är de inte våra medlemmar rör det sig om 
allmänhet och rökförbudet gäller. 
 
 
 
 



Möjlighet för medlemmar att ta med gäster 
 
Ett önskemål från medlemmar är möjligheten att ta med sig gäster vi upplever det 
som svårtolkat.  
 
Ett alternativ som skulle uppskattas av medlemmarna är man tillåter möjligheten att 
som medlem ta med en (eller flera) gäster givet att man som medlem själv tar ansvar 
för gästen och ser till att den uppfyller klubbens villkor samt att man inte låter gästen 
vara ensam i lokalen och att man betalar en gästavgift vid ankomst. 
 
Ett annat alternativ som medlemmarna skulle uppleva som byråkratiskt men som 
skulle uppskattas av undertecknad är att medlemmar som vill ta med gäster måste i 
förhand ange vem gästen skall vara (namn och personnummer), vilket datum som 
avses och huruvida ledningen godkänner att vederbörande får beträda lokalen som 
medlemmens gäst. Det här bör göras med ca 5 arbetsdagars marginal. 
 
Fråga som uppstår är huruvida båda dessa möjligheter att tillåta gäster öppnar upp 
verksamheten till att omfatta allmänheten eller om båda faller under det faktum att 
allmänheten saknar tillträde eller enbart en av de. 
 
Det sistnämnda bidrar ju till det faktum att verksamheten på förhand kan avgöra på 
individnivå vem som befinner sig i lokalen. 
 
I den här frågan är vi i behov av myndighetens tolkning. 
 
Dagsmedlemskap 
 
Ponera att vi har en lokal som är bemannad (alltså där det finns rökrum). Går det att 
erbjuda dagsmedlemskap för ickemedlemmar utan att det anses som att allmänheten 
har tillträde? 
 
Om det är att anse att allmänheten har tillträde kan man då införa registreringsplikt -
det finns alltså en typ av medlemsprocess som kanske inte är lika stram som 
fullvärdigt medlemskap eftersom man inte får tillgång till lokalen obevakat. 
 
Det kan tex vara kopplat till en årlig medlemsavgift, en engångsavgift vid besök, och 
fullvärdig dokumentation om medlemmen. Det bör göras med rimlig framförhållning. 
 
 
Årlig fest 
 
Vi ämnar ha en årlig fest med följande variabler: 

Festen hålls utomhus - vi använder oss av tält samt värmekällor, antingen på vår 
innergård som har en stor metallgrind dit allmänheten saknar tillträde (och kan inte 
ens se in). Yta 330 kvadratmeter (arbetsyta och toalettyta exkluderad), vi sätter upp 
tälttak men inga väggar. 



Alternativet är att hålla det på Hans Majestät Konungens mark ute på Stora Skuggan 
(Amfiteatern) eller vid Haga, fördelen är mer yta, nackdelen är att allmänheten 
behöver nekas tillträde till tältet, här är vi återigen utomhus. 

Det är ett slutet sällskap, gästerna som kommer har fått en personlig inbjudan av 
undertecknad, inbjudan sker på individnivå, det går inte att köpa biljetter eller på 
något sätt skaffa sig möjlighet att ta sig in förutom just en personlig inbjudan från 
undertecknad. 

Ca 150 deltagare personal exkluderat. 

Vi ansöker om ett tillfälligt serveringstillstånd av Stockholms Stad (undertecknad 
lagar mat till samtliga gäster i externt restaurangkök). 

Givet att deltagande enbart är möjligt genom en exklusiv inbjudan och betalning, och 
att festen inte är kärnverksamhet uppfyller den båda kraven för att rökförbudet inte 
skall gälla, gästerna kommer således kunna röka, äta och dricka samtidigt.  

Eventuell personal hålls i separata tält (såsom baren), gäster får själva hämta mat, 
lämna in disk, plocka undan sina egna glas, beställa i bartältet, betala osv. Syftet är 
att personal inte ska behöva utsättas för rök. 

Polisens yttrande kring festens omständigheter är: 

” Av beskrivningen så är detta inte någon allmän sammankomst  
eller offentlig tillställning. Det då det är personliga inbjudningar.  
Därmed omfattas det inte av förordningen om max 50 personer,  
utan det är Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller.  
I och med att det är privat finns inget krav på ansökan  
eller anmälan till Polismyndigheten. Det är ej heller på  
en offentlig plats så något polistillstånd behövs inte.” 

 
Fester för externa (icke-medlemmar) 
 
Vi får ett flertal förfrågningar från externa (icke-medlemmar) i tron om att det faktum 
att de är ett slutet sällskap och att vi är en plats dit allmänheten saknar tillträde skulle 
på något sätt innebära att rökförbudet inte gäller – där har vi hävdat att det gäller, 
icke medlemmar är att betrakta som allmänhet oavsett om det rör sig om ett externt 
slutet sällskap eller inte. 
 
Den här typen av frågor rör sig mest om att abonnera lokalen på vintern eller 
innergården på sommaren. 
 
 
Öppna upp för allmänhet 
 
Ponera att vi har en annorlunda lokal som skulle kunna lämpa sig för att ge 
allmänheten tillträde under vissa fall/tider/omständigheter och där vi kan ha ett 
rökrum som inte överstiger 25% av den totala ytan, utan att personal vistas där eller 
passerar där det är förbjudet att göra annat än att just röka (dryck, underhållning, mat 
är förbjudet). 



 
Följdfrågorna som uppstår är då: 
 
- Kan vi ha ytterligare ett rökrum dit klubbens medlemmar kan gå utan att 

drabbas av rökförbudets restriktioner trots att det rökrummet som inte är 
avsett för allmänheten tillsammans med det som är avsett för allmänheten 
överskrider 25% av lokalen? Givet att dessa två grupper inte beblandas 
förstås. 
 

- På folkhälsomyndighetens sida så finns det en text som förklarar att en plats 
som inte är tillgänglig för allmänheten har möjlighet att ge allmänheten tillträde 
givet att ett det regelverk som gäller för allmänheten tas i bruk då. Skulle det i 
det här scenariot innebära att rökförbudet gäller då allmänheten ges tillträde 
till lokalen, men upphör i samband med att allmänheten inte längre har tillträde 
till lokalen? 

 
Övriga frågor 
 
Cigarrer som gåvor: I den här frågan verkar det råda förvirring i branschen, vi hävdar 
att så länge man har tobakstillstånd så får man inte skänka cigarrer som gåvor 
oavsett om det rör sig om ett slutet sällskap eller inte. Åsikterna går isär. Vilken 
tolkning gäller? 
 
Följdfrågan som uppstår är huruvida det är lagligt att för ett enskilt företag som 
saknar tobakstillstånd att till exempel i julklapp skänka en gåva till i form av cigarrer 
till en anställd för att man vet att denne uppskattar det? 
 
Tillstånd att sälja cigarrer: Givet att en e-handlare befinner sig i Klubbens lokaler för 
att lansera en cigarr inför medlemmarna och vill då kunna erbjuda cigarren till 
försäljning. Kan e-handlaren på sin sida ha ett leveransalternativ i stil med 
”Upphämtning på Cigarrklubben”. 
 
Följdfrågan som uppstår är att givet en annan handlare befinner sig i Klubbens 
lokaler för att lansera en cigarr inför medlemmarna och vill då kunna erbjuda cigarren 
till försäljning men saknar tillfälligt tobakstillstånd – däremot är hen på plats på en 
medlemsklubb, det är med andra ord ett slutet sällskap där samtliga är myndiga. Går 
det att genomföra utan tillfälligt tobakstillstånd? 
 
I båda fallen har man tobakstillstånd i grunden (antingen för e-handel eller för 
butiksförsäljning till slutkonsument). 
 
Sälja cigarrer utan tillstånd: Givet att det är ett slutet sällskap där samtliga är 
myndiga får man sälja cigarrer till slutkonsument (som är en del av det slutna 
sällskapet) utan tobakstillstånd? Och får man köpa in cigarrer av andra handlare med 
syfte att sälja vidare trots att man saknar tillstånd? 
  
Specialbutik: Termen specialbutik dyker upp ett flertal gånger i förarbetet men 
specificeras inte närmare. Vad är en specialbutik? Givet att vår verksamhet skulle 
ansöka om tobakstillstånd och enbart sälja cigarrer är vi då att anse som en 



specialbutik? Och en tobakshandlare som säljer cigaretter, snus, cigarrer, piptobak, 
dagstidningar och lösgodis är inte att anse som en specialbutik? 
 
Förmedling av cigarrförsäljning genom auktionsförfarande: Cigarrer och vin har 
många likheter, dessa kan lagras över tid och precis som vinentusiaster vill 
cigarrister kunna köpa olika typer av äldre cigarrer i syfte att öka (eller sälja och 
minska) sin samling. Ponera att vi skulle anordna en aktion, där vi tar provision från 
säljaren och köparen, men det är privatpersoner som säljer till och köper av varandra 
med oss som mellanhand. Här är det inte heller alltid självklart att cigarrerna har 
köpts in i Sverige, dessa kan ha inhandlats utomlands, har de inhandlats i Sverige 
kan de sakna varningstext (inte pga. slarviga tillverkare utan för att vissa ogillar det 
estetiska med varningstexter och lägger stor möda på att få bort de med allehanda 
avancerade verktyg såsom värmepistoler osv). Det här är inget som omnämns i 
lagstiftningen. 
 
Behöver man tobakstillstånd för att anordna detta? Hur förhåller man sig till cigarrer 
som har privatimporterats och inte finns med i listan rapporterade tobaksvaror? 
 
Rökning på enskilt kontor: På ett flertal platser i förarbetet står det att det går att 
tillåta rökning på enskilda kontor för en enskild individ. Man går inte närmare på hur 
det här ska gå till. På vilket sätt, kan undertecknad tex tillåta rökning på mitt eget 
kontor där enbart jag vistas i linje med lagstiftningen?  
 
- Går det på rökrummets totala yta? Alltså om mitt kontor är 5 kvadratmeter så 

kan resterande yta som är rökrum uppgår till 20 kvadratmeter (givet att den 
fiktiva lokalen är 100 kvadratmeter)? 

- Gäller inte 25% regeln eftersom restauranger kan sätta upp rökrum till sin 
personal utan restriktioner? 

- Kan jag dricka kaffe på mitt kontor där rökning är tillåten? 
- Är det enbart jag som får vistas där? 

 
 
 
Inköp från privatpersoner (för försäljning): Givet att man har ett tobakstillstånd 
(butiksförsäljning) får man köpa cigarrer från privatpersoner i Sverige (förutsatt att 
dessa finns med i listan rapporterade tobaksvaror och har korrekt märkning)? 
 
Följdfrågan blir om det går att göra inköp från medborgare i EU (förutsatt att dessa 
finns med i listan rapporterade tobaksvaror och märks korrekt vid ankomst)? Behöver 
man ett tillstånd för att importera tobaksprodukter då? 
 
Rapporterade tobaksvaror: Ponera att vi har ett tobakstillstånd (butik) och att vi köper 
in cigarrer år 1 i syfte att åldra dessa i 10 år innan försäljning. När dessa är mogna 
att säljas inser vi att: 
 
- Scenario 1: Dessa fanns med förra årets lista för rapporterade tobaksvaror, 

men inte i år. 
- Scenario 2: Vi inser att dessa inte har funnits med på listan för rapporterade 

tobaksvaror de senaste 4 åren. 
 



Hur förhåller sig lagen till detta? 
 
Avslutande ord  
 
I samband med undertecknad tog över verksamheten våren 2020 har samtliga 
myndigheter (Skatteverket, Polis, Brandskydd, Länsstyrelse, Folkhälsomyndighet 
osv.) kontaktats i syfte att säkerställa att den tolkning vi gör och hur vi applicerar 
gällande regelverk ligger i linje med lagstiftningen. 
 
Syftet med denna skrivelse är att säkerställa att vi och Stockholm Stad slutligen är 
ense om tolkningen. 
 
Vår målsättning har varit att följa och tolka lagstiftningen och förstå dess anda genom 
att se över även förarbetet. Vi anser att de åtgärder vi gör ligger i linje med att: 
 
- Begränsa hälsorisker och olägenheter som är förbundna av bruk av tobak och 

liknande produkter. 
- Minska exponeringen av rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 
- Öka tillgängligheten till allmänna platser för personer som inte vill eller bör 

utsättas för rök. 
- Avnormalisera rökning (innebär att rökandet görs mindre synligt som i sin tur 

antas förhindra att unga lockas att prova på att röka – målet: att hindra barn 
från att börja röka). 

 
Stockholm, dag som ovan, 
 
 
President 
Cigarrklubben 
 
 
@cigarrklubben.se 
 
 
Bilagor: 
 
 
Bilaga A – Ritning över lokalen 
Bilaga B – Pandemilag 
Bilaga C – Urval från kundtjänstmail   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


