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Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning
Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter
Vid försäljning av tobaksvaror krävs att det finns ett egenkontrollprogram som är anpassat till
verksamheten. Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter särskild kontroll
utövas över försäljningen av tobaksvaror. För den kontrollen ska det finnas ett särskilt
program, ett egenkontrollprogram.
Att det finns ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i kommunens
bedömning av verksamheten. Om egenkontrollprogrammet inte uppfyller lagens krav kan
försäljningstillstånd för tobak inte beviljas.
Egenkontrollprogrammet dokumenterar de rutiner som säkerställer efterlevnaden av de krav
som följer lagen om tobak och liknande produkter vid verksamhetens försäljning av
tobaksvaror. Egenkontrollprogrammet måste minst innehålla rutiner för det som anges i den
här mallen men det går också bra att lägga till uppgifter i rutan övrigt eller i en egen bilaga.

Försäljningsställe, webbadress eller motsvarande
Namn på butik, webbplats eller annat försäljningsställe

Ägare
Bolagsnamn

Organisationsnummer

Underskrift
Underskrift av firmatecknare
Namnförtydligande

För att kunna hantera din ansökan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten
kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i
enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du
kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR

Egenkontrollprogrammet skickas till:
Tierps kommun
Medborgarservice
815 80 Tierp
E-post: Medborgarservice@tierp.se

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7, Tierp

Kontaktinformation
Organisationsnummer
Telefon:
0293-21 80 88
212000-0266
E-post:
Medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se
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Beskriv hur kontroll utförs för att tobaksvarorna som säljs följer kraven för märkning och
innehållsdeklaration enligt 3 kap 1-6 §§ lagen om tobak och liknande produkter

Beskriv hur det exponeras en klar och synbar skylt om åldersgräns i butiken, webbplatsen
eller motsvarande enligt 5 kap 18 § stycke 3 lagen om tobak och liknande produkter

Beskriv hur det kontrolleras att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror enligt 5 kap 18 – 19
§§ lagen om tobak och liknande produkter. Detta gäller även vid försäljning via automat,
distansförsäljning eller liknande

Beskriv hur personalen blir informerad och får det stöd de behöver för att kunna följa lagar
och regler som gäller för verksamheten i enlighet med 5 kap 12 § lagen om tobak och
liknande produkter

Beskriv hur kontroll av de styckförpackningar till tobaksvaror som säljs uppfyller kraven på
identitetsmärkning och säkerhetsmärkning enligt 3 kap 7 § lagen om tobak och liknande
produkter

Beskriv hur förbud mot reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror följs enligt 4 kap
1, 2 och 5-7 §§ lagen om tobak och liknande produkter
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Beskriv hur det följs upp att de styckförpackningar till tobaksvaror som säljs inte innehåller
en mindre mängd än vad de får enligt 5 kap 14 § lagen om tobak och liknande produkter.
Ett cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter, en snusdosa minst 20 portioner och
ett paket med rulltobak minst 30 gram

Lägg till uppgifter som kan vara bra för myndigheten att känna till om verksamheten.
(Till exempel: risksituationer, misstänkt langning, hot och våld vid nekande av köp)

Beskriv hur uppföljning av egenkontrollprogrammet fungerar i verksamheten, hur ofta
uppföljning sker samt hur uppdatering av egenkontrollprogrammet går till

Berörda myndigheter och mer information
Olika myndigheter ansvarar för olika områden:









Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) är central tillsynsmyndighet för
frågor om ålderskontroll och varningstexter.
Konsumentverket (www.konsumentverket.se) är central tillsynsmyndighet för frågor om
marknadsföring.
Skatteverket (www.skatteverket.se) har ansvar för frågor om beskattning. I vissa fall ansvarar
Tullverket för beskattning.
Tullverket (www.tullverket.se) har ansvar för bland annat kontroll av åldersgräns vid införsel
från EU-land och import från ett tredje land. I vissa fall har Tullverket också ansvar för
beskattning.
Länsstyrelsen (www.lansstyrelsen.se) ansvarar inom länet för samordning och viss tillsyn.
Polisens (www.polisen.se) primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts.
Kommunens (www.tierp.se) uppgift är att arbeta förebyggande genom att se till att reglerna
följs.
Kommunen och polisen ansvarar lokalt för tillsyn över försäljningen av tobaksvaror.
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Information till personalen
Det är viktigt att din personal vet vilka regler som gäller vid e-cigaretts-, folköls- och tobaksförsäljning
och varför. Därför är det lämpligt att du informerar personalen minst en gång per år. En nyanställd bör
dessutom få en genomgång när denne anställs. Kom ihåg att både berätta vad lagen säger och beskriva
hur era rutiner ser ut.
För att komma ihåg när anställda har informerats, kan det vara bra att fylla i namnen på de anställda i
en tabell, se exempel nedan. De anställda bör själva få fylla i datumet när de senast deltog i ett
informations- eller utbildningstillfälle.
Namn

Datum

Datum

Datum

Datum

