Egenkontrollprogram

Försäljningsställe

Tobaksförsäljning
12c § Tobakslagen (1993:581)

Försäljningsställets namn
Postadress

Postnummer

Ort

Telefon (inkl riktnummer)

Mobiltelefon

E-post

Ägare
Registrerat firmanamn/bolagsnamn
Postadress

Person-/organisationsnummer
Postnummer

Ort

Detta egenkontrollprogram ska fyllas i och skickas in till kommunen.
För vissa frågor krävs enligt tobakslagen att samtliga svarsalternativ är förkryssade.
Kryssa för alla de punkter i egenkontrollprogrammet som ni beslutat ska gälla i just er verksamhet.

Åldersgräns
Så här informerar vi om att vi inte får sälja eller lämna ut tobaksvaror till någon under 18 år:
Skyltar/dekaler på försäljningsstället

Muntligt i kassan

Informationsblad

Annat sätt
Så här placerar vi skyltar/dekaler om åldersgräns för köp av tobak i försäljningslokalen:
Vid entrén
Vid kassan
Vid hyllan
Annan placering

Rutiner för ålderskontroll
Den som lämnar ut tobaksvaror ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet kring
kundens ålder ska legitimation begäras. Ett riktmärke kan vara att alltid begära legitimation om kunder ser ut att
vara under 25 år. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaran inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det
finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år får
varan inte lämnas ut.
Vid tveksamhet om kundens ålder efterfrågas legitimation
Kundens ålder kontrolleras med födelsedatum på giltig legitimation
Vi begär legitimation av kunder som ser ut att vara under

år

Kunder nekas köp om de inte kan visa att de är över 18 år
Kunder nekas köp om de inte visar legitimation på begäran
Kunder nekas köp om personalen misstänker att en tobaksvara är avsedd för någon under 18 år
Kassaregistret uppmanar personalen att kontrollera kundens ålder vid köp av tobaksprodukter
Om kunden är påstridig i syfte att köpa utan legitimation, tillkallas chef eller annan ansvarig personal

Sida 2 av 3

Rutiner för ålderskontroll vid försäljning via automat, postorder, internet m.m.
Alla tobaksvaror ska säljas på ett sådant sätt att det går att kontrollera ålder. Därför krävs rutiner för ålderskontroll av köparen även vid försäljning i automat, postorder, internet eller liknande.
Vi har ingen försäljning via automat, internet eller liknande
Poletter eller liknande till automat säljs i kassan – där vi gör ålderskontroll
Automaten är placerad så att den kan bevakas kontinuerligt
Ålderskontroll vid köp på internet görs via bankkort eller liknande
Postförsändelser skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis eller personlig utlämning
Postförsändelser innehåller uppgift om att tobaksvaran ej får lämnas ut till någon som ej fyllt 18 år
Annat sätt

Rutiner för kontroll att cigaretter inte säljs styckvis
Det är inte tillåtet att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
Vi säljer inte cigaretter styckvis eller i brutna förpackningar
Vi säljer inte förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter

Rutiner för uppföljning av ålderskontroll
Vi följer upp hur personalen hanterar kravet på ålderskontroll
Rutin för detta bifogas

Riskbeskrivning och särskilt stöd
Vi har en rutin för situationer som kan vara svåra att hantera (t.ex. då köparen inte kan/vill visa legitimation)
Rutin för detta bifogas

Stöd och utbildning av personal
Näringsidkare som har tobaksvaror för försäljning ska ge personalen den information och det stöd som behövs för
att personalen ska kunna följa kraven i tobakslagen.
Hur informeras/utbildas personalen om krav på ålderskontroll m.m. vid tobaksförsäljning?
Personalmöte

Informationsblad

Intern utbildning

Extern utbildning

Webbutbildning

Annat sätt
När informeras/utbildas personalen om krav på ålderskontroll?
Vid nyanställning

Minst 1 gång per år

Enligt fastställd utbildningsplan

Vid behov

Annat sätt
All personal ska vara införstådd med tobakslagen och ges förutsättningar att neka köp till minderåriga.
Vi ger särskilt stöd till personal under 18 år för att kunna hantera särskilt besvärliga situationer
Rutin för detta bifogas

Sida 3 av 3

Krav på varningstexter m.m.
En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.
Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak,
portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Alla tobaksvaror ska ha varningstexter. Cigarettpaket ska
dessutom ha en innehållsdeklaration. Utformning och placering regleras i EU-direktiv 2001/37/EG, tobakslagen
(1993:581) och Statens folkhälsomyndighets föreskrifter FoHMFS 2014:9. På cigarettförpackningar ska varningstexterna vara tryckta. På övrig tobak kan varningstexterna vara påklistrade. Varningstexterna för tobak som är
avsett att rökas är fler och mer omfattande än den varningstext som krävs för tobak som ska snusas, sugas på,
eller tuggas. Varningstexterna ska vara på svenska. Tobaksvaror som är omärkta / felaktigt märkta får inte säljas.
Vår personal informeras/utbildas regelbundet om krav på varningstexter m.m.
Vi säkerställer att tobaksvaror är korrekt märkta genom följande rutin/-er
Endast centralt inköp (ICA, COOP)

Endast inköp från grossist

Ankomstkontroll

Rutin för ankomstkontroll bifogas

Marknadsföring
Tobaksreklam är generellt sett förbjuden. Det är dock tillåtet att visa och marknadsföra tobaksvaror inne på
försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella budskap i
tobaksvarornas närhet. Budskapen får dock inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.
Mängdrabatter och liknande priserbjudanden är inte tillåtet. Skyltar som marknadsför tobak får inte synas utifrån.
Vår personal informeras/utbildas regelbundet och återkommande om regler kring marknadsföring
Vi säkerställer att vår marknadsföring av tobak på försäljningsstället uppfyller kraven och att den är
Ej påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk

Rätt beskattning av tobaksvaror
Värt att veta om beskattning av tobaksvaror
Tobaksskatt ska enligt lag (1994:1563) om tobaksskatt vara betald för tobaksvaror , exempelvis ska cigaretter
säljas i originalförpackning som är märkt med högsta tillåtna detaljhandelspris. Den som innehar obeskattade
tobaksvaror kan bli skyldig att betala tobaksskatt. Alla försäljningsställen ska ha rutiner för att kontrollera att alla
inköpta tobaksvaror är beskattade i Sverige. För mer information kontakta Skatteverket 0771-567 567.

Underskrift

Ansvarigs/Ägarens/Firmatecknarens underskrift

Datum

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att
behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

