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Egenkontrollprogram
for tobaksforsaljning
12 cgtobakslagen (1993:581)

Sodertalje
kommun

Vart att veta om egenkontrollprogram
Da som tanker salja tobaksvaror till konsuinenter ska utova egenkontroll over att forsaljningen sker i enlighet
med bestammelsema i tobakslagen (1 993:581). Du ska dokumentera kontrollen av verksamheten i ett
egenkontrollprograin som ar anpassat for din verksamhet. Det ar du som naringsidkare som ansvarar for att det
finns ett egenkontrollprograiTi. Programmet bar inneh&Ila forsaljningsstallets rutiner for art kontrollera 31der,
marknadsforing och mSrkning av tobaksvaror.

Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stod for dig som naringsidkare i egenkontrollen och ar ett viktigt
underlag for kommunen vid en tillsynskontakt. Nar du anmaler forsaljning av tobaksvaror till kommunen ska
du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

Forsaljningsstalle
Namn pa forsaljningsstallet Gatuadress

Postnummer och postort E-post

Kontaktperson Telefon Antal anstallda

Ag a re

Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.) Organisationsnummer/personnummer

Information om Sldersgransen
For att informera om aldersgransen ska ni ha minst en tydlie och klart synbar skylt pa forsaljningsstallet.

PS vilket satt informerar ni kunderna om att ni inte f§r salja eller lamna ut
tobaksvaror till nSgon som ar under 18 Sr?
D Skyltar/dekaler

D Muntligen i kassan

D Informationsblad

D Annat:

Skylten ska normalt sett placeras vid kassan for att uppfylla kravet pa att vara tydlig och klart synbar. Det finns
inget som hindrar att ni placerar fler skyltar pa andra platser pa forsaljningsstallet.
Var ar skyltar eller dekaler placerade pS forsaljningsstallet?
D Vid kassan

D Pa entredorren

D Pa skyltfonster

D Annat:



Rutiner for Slderskontroll
Den som lamnar ut tobaksvaror ska fdrvissa sig om att kunden har fyllt 18 Sr. Om det finns tveksamhet
betraffande kundens &lder ska legitimation begaras. Ett riktmarke kan vara att alltid begara legitimation om
kunden ser ut att vara under 25 &r. Om kunden inte har fyllt 18 Sr far tobaksvaran inte saljas eller lamnas ut pa
annat satt. Om det finns sarskild anledning att anta att en tobaksvara ar avsedd att lamnas over till nagon som
inte har fyllt 18 ar far varan inte lamnas ut.

Vilka rutiner har ni for Slderskontroll p§ forsaljningsstallet?
D Vid tveksamhet om kundens aider efterfragas legitimation.
D Kundens aider kontrolleras via fodelsedata pa legitimationen.
D En alderssticka (dekal) finns for att underlatta alderskontrollen.
D Personalen rekommenderas att begara legitimation av alia kunder som ser ut att vara under _ar.
D Om kunden inte kan visa att han eller hon ar over 18 §r, sa nekas kop.
D Om kunden inte visar legitimation pa begaran, sa nekas kop.
D Om personalen misstanker att en tobaksvara ar avsedd for nagon som ar under 18 ar, sa nekas kop.
D Om kunden ar pastridig sa tillkallas en chef eller annan ansvarig personal.
D Annat:

Alia tobaksvaror som saljs till konsumenter ska tillhandahallas pa ett sadant satt att det gar att kontrollera &lder.
Darfor maste det finnas rutiner for alderskontrol! aven vid forsaljning genom automat, postorder. Internet eller
liknande.

Vilka rutiner har ni for Slderskontroll om forsatjningen sker via automat,
postorder. Internet eller liknande?

D Ej aktuellt.

D Poletter eller liknande till automat saljs i kassan med alderskontroll.
D Automaten ar placerad sa att den kan bevakas kontinuerligt.
D Alderskontroll vid kop pa Internet gors via bankkort eller liknande.
D Forsandelser via post skickas med rekommenderat brev, mottagningsbevis, personlig utlamning eller
liknande.

D Forsandelser via post innehaller uppgifter om att tobaksvaran inte far lamnas ut till nagon som inte har fyllt
18 ar.
D Annat:



Det ar inte tillatet att salja cigaretter styckevis eller i forpackningar med farre an 1 9 cigaretter. Detta for att tobak
ska bli mindre tillgangligt for minderariga.

Har ni nSgon rutin for att kontrollera att cigaretter inte saljs losa (styckevis)?
I sS fall, vilken?

Har ni ndgon rutin for att folja upp hur personalen hanterar kravet p§ Slderskontroll?
I s§ fall, vilken?

Riskbedomning och sarskilt stod
Finns det situationer dS det ar problematiskt att folja bestammelserna om
Sldersgransen?

P& vitket satt hanterar ni problematiska situationer, exempelvis om koparen
inte kan visa eller inte vill lamna legitimation?



Stod och utbildning av personal
En naringsidkare som tillhandahaller tobaksvaror for forsaljning till konsumenter ska ge personaien den
information och det stod som behovs for art personalen ska kunna folja tobakslagen och anslutande foreskrifter.

PS vilket satt informeras eller utbildas personalen om kravet p§ Slderskontroll
och ovriga bestammelser vid tobaksforsaljning?

D Personalmote

D Informationsblad

D Intern utbildning
D Extern utbildning
D Annat:

Hur ofta informeras eller utbildas personalen om kravet p§ Slderskontroll
och ovriga bestammelser vid tobaksforsaljning?

a Vid nyanstallning.
D Minst en gang per ar.
a Vi anvander en tabell for att notera tidpunkterna for information & utbildning till personalen (se bilaga 2).
D Annat:

Det finns inget Slderskrav i tobakslagen for den som saljer tobak. Daremot mSste den som saljer tobak vara
inforst&dd med lagen och ha en reell mojlighet att vagra salja tobak till minderariga. 1 manga fall ar detta svSrt
for en person som inte sjalv har fyllt 18 Sr.

Vilket sarskilt stod ger ni till personal under 18 Sr for att hantera sSdana situationer?



Krav pS varningstexter m.m.
En tobaksvara ar en produkt som iiinehaller tobak och som ar avsedd att rokas, snusas, sugas pa eller tuggas.
Exempel pa tobaksvaror ar cigaretter, cigan-er, cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak,
portionstobak. ratobak och tobak till vattenpipa. Alia tobaksvaror ska ha varningstexter. Cigarettpaket ska
dessutom ha en innehallsdeklaration. Utfonnning och pjacering regleras i EU-direktiv 2001/37/EG, tobakslagen
(1993:581) och Statens folkhalsoinstituts foreskrifter FHIFS 2001:2 och FHIFS 2002:4. Pa cigarettforpackningar
ska vamingstextema vara tryckta. Pa ovrig tobak kan varningstextema vara klistrade. Vamingstextema for tobak
soin ska rokas ar fler ocli mer omfattande an den vamingstext som kravs for tobak soin ska snusas, sugas pa eller
tuggas. Varningstextema ska vara pa svenska. Tobaksvaror som ar omarkta eller felaktigt markta far inte
tillhandahallas.

Har ni ndgon rutin for att kontrollera att tobaksvarorna som tillhandahSlls ar korrekt
markta? I s§ fall, vilken?

Marknadsforing
Det ar endast tillStet att marknadsfora tobaksvaror inne p§ forsaljningsstallet genom att tillhandahalla
tobaksvarorna till forsaljnins och genoin kommersiella meddelanden i tobaksvaromas narhet. Meddelandena far
inte vara patrangande, uppsokande eller uppmana till bruk av tobak.

Har ni nSgon rutin for att kontrollera att marknadsforingen pS forsaljningsstallet ar
tillSten? I sS fall, vilken?

Vart att veta om beskattning av tobaksvaror
Tobaksskatt ska vara betald for tobaksvaror - cigaretter ska till exempel saljas i originalforpackning som ar
markt med hogstatiDStna detaljhandeispris. Detta regleras i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Den som
innehar obeskattade tobaksvaror kan bli skyldig att betala tobaksskatt. Darftfr ar det viktigt att ni aven bar
rutiner f8r att kontrollera att de tobaksvaror som ni tillhandahSller ar beskattade i Sverige. For mer information,
kontakta Skatteverket p§ telefon 0771-567 567.

Personuppgiftslagen (1998:204)

Enligt personuppgiftslagen far register upprattas om det ar nodvandigt for art arbetsuppgifter i samband med
myndighets-utovning ska kunna utforas. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister for att kommunen
ska kunna fullgora sitt tillsynsansvar.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift (behorig firmatecknare)

Namnfortydligande



Bilaga 1

Berorda myndigheter
Slatensfolkhcjlsoinstitvt ar central tillsynsmyndighet for fi'&gor kring alderskontroll och varningstexter.
Konsiimenfverket ar central tillsynsmyndighet for fragor kring marknadsforing. Skatteverket ansvarar for fragor
kring beskattning. I vissa fall ar dock Tvllverkel beskattningsmyndighet. Titllverket ansvarar bl.a. ocks& for
kontroll av aldersgrans vid inforsel fran EU-land och import fran ett tredje land. Lansslyrelsen ansvarar regionalt
inom lanet for samordning och viss tillsyn. Kominiinen och polisen ansvarar lokalt for omedelbar tillsyn over
handeln med tobaksvaror. Polisens priinara uppgift ar att ingripa mot brott som har begatts, medan kommiinens
uppgift ar fi'amatsyftande och ska sakerstalla att regelsystemet foljs i framtiden.

Utdrag ur tobakslagen (1993:581)
12c§
En naringsidkare far inte tillhandahalla tobaksvaror for forsaljning till konsumenter utan att forst ha anmalt
forsaljningen till den kommun dar forsaljningen ska ske.

Naringsidkaren ska utova sSrskild kontroll (egenkontroll) over forsaljningen och ansvara for att det finns ett for
verksamheten lampligt egenkontrollprogram.

Till anmalan enligt forsta stycket ska naringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de ovriga uppgifter som
behovs for kommunens tillsyn. Om uppgifterna andras ska det anmalas till kommunen utan drojsm&l.

Mer information
For mer information om tobakslagen (1993: 581) och angransande lagstiftning, se kommunens eller
lansstyrelsens webbplats samt foljande webbplatser: Statens fo!kha1soinstitut www.fhi.se, Konsumentverket
www.konsumentverket.se, Tullverket www.tullverket.se, Skatteverket www.skatteverket.se och Polisen
www.po1isen.se.

Sodertalje
kommun

Tillstandsenheten

151 89S6dertalje
Mejladress: tillstandsenheten(a)sodertalie.se



Bilaga 2

Information till personalen

Det ar viktigt att din personal vet vilka regler som galler vid tobaksforsaljning och varfdr. Darfor ar det lampligt
att du informerar personalen minst en g§ng per ar. En nyanstalld bor dessutom fa en genomgSng nar han eller
hon anstalls. Kom ihag att bade beratta vad lagen sager och beskriva hur era rutiner ser ut.

For att komma ihag nar du har informerat dina anstallda kan det vara lampligt att fylla i namnen pa de anstallda i
en tabell, se exempel nedan. De anstallda bor sjalva fa fylla i datumet da de senast deltog i ett informations- eller
utbildningstillfalle.

Namn Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4




