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Egenkontrollprogram för
tobaksförsäljning

Tobaksvaror i detaljhandel, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, örtprodukter för rökning. Ditt
egenkontrollprogram måste minst innehålla rutiner för det som anges i den här mallen, Om du vill lägga till
uppgifter så kan du göra det under övrigt eller i separat bilaga.

Försäljningsställe
Namn på butik, webbplats eller annat försäljningsställe
Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson

E-post

Ägare
Bolagsnamn (AB, HB, enskild firma etc.)

Personnummer/organisationsnummer

Juridiskt ansvarig

Uppgifter om företaget
Antal anställda: ……………………………………………………
Antal anställda under 18 år: ……………………………………..
Antal kassaplatser, försäljningsplatser:…………………………
Finns försäljning från automat?

Ja

Nej

Finns hemleverans (utlämning av matkasse)?
Finns internethandel?

Ja

Ja

Nej

Nej

Utbud
Vilket utbud av varor och produkter har verksamheten
Cigaretter
Cigarr/cigarill
Snus
Andra rökfria tobaksvaror
Rulltobak/piptobak
Örtprodukter för rökning
E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 LJUNGBY

Olofsgatan 9, Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879
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Egenkontrollprogram för
tobaksförsäljning

Uppdatering av egenkontrollprogram
Ditt egenkontrollprogram ska följas upp regelbundet och uppdateras vid behov.
Beskriv hur du följer upp att ditt egenkontrollprogram fungerar i din verksamhet, hur ofta du gör uppföljningen och hur du
uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs.

Ålderskontroll
Beskriv hur du kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror av dig enligt 5 kap. 18-19 §§ lagen om tobak och
liknande produkter. Detta gäller även vid försäljning via automat, distansförsäljning eller liknande.

Klart synbar skylt
Beskriv hur du ser till så att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns i din butik, webbplats eller
motsvarande enligt 5 kap. 18 § 3 lagen om tobak och liknande produkter.

Var är skyltar placerade i lokalen eller på webbplatsen?
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212000-0670
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WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879
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Egenkontrollprogram för
tobaksförsäljning

Information till personalen
Beskriv hur du informerar och ger det stöd din personal behöver för att kunna följa de lagar och regler som gäller för din
verksamhet, i enlighet med 5 kap. 12 § lagen om tobak och liknande produkter.

Stöd till personalen
Beskriv hur du ger stöd till din personal om det uppstår problematiska situationer, till exempel vid misstanke om langning.

Marknadsföring
Beskriv hur du ser till så du följer förbudet mot reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror enligt 4 kap. 1, 2 och 5-7
§§ lagen om tobak och liknande produkter.

Märkning och innehållsdeklaration
Beskriv hur du kontrollerar att tobaksvarorna du säljer följer kraven om märkning och innehållsdeklaration enligt 3 kap. 16 §§ lagen om tobak och liknande produkter.

Spårbarhets- och säkerhetsmärkning
Beskriv hur du kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer uppfyller kraven på identitetsmärkning
och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § lagen om tobak och liknande produkter.
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miljo.byggnamnden@ljungby.se
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Egenkontrollprogram för
tobaksförsäljning

Mängd tobak
Beskriv hur du ser till så att de styckförpackningar till tobaksvaror som du säljer 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 rulltobak minst 30 gram.

Avvikelser
Vilka åtgärder gör du om det uppstår brister, såsom att bestämmelser i lagen eller att egenkontroller inte följs?

Övrigt
Här kan du lägga till uppgifter vi bör känna till om din verksamhet.

Datum och underskrift
Datum för upprättande av egenkontrollprogram
Namnteckning (butiksägare eller försäljningsansvarig)

Namnförtydligande

Skicka blanketten till:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har
enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära
rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen
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Egenkontrollprogram för
tobaksförsäljning

Information till personalen
Det är viktigt att din personal vet vilka regler som gäller vid tobaksförsäljning och varför.
Därför är det lämpligt att du informerar personalen minst en gång per år. En nyanställd bör
dessutom få en genomgång när hen anställs. Kom ihåg att både erätta vad lagen säger och
beskriva hur era rutiner ser ut.
För att komma ihåg när du har informerat dina anställda kan det vara lämpligt att fylla i
namnen på de anställda i en tabell, se exempel nedan. De anställda bör själva få fylla i
datumet då de senast deltog i ett informations- eller utbildningstillfälle.

Namn

Datum 1

Datum 2

Datum 3
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