Egenkontrollprogram för försäljning av tobak
Datum:____________________

Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter ska den som bedriver
tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning utöva
särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontroll.
Egenkontrollen är också ett viktigt underlag för bedömning om lämplighet av din verksamhet i
samband med tillståndsprövning. Egenkontrollen ska innehålla den information och de
rutiner som behövs för att säkerställa efterlevnaden av de krav som följs av lag (2019:2088)
om tobak och liknande produkter
Övriga uppgifter som anses väsentliga för bedömning kan bifogas som en egen bilaga eller
skrivas med som övrig information. Egenkontrollprogrammet ska vara anpassat efter
företagsstorlek och omfattning av försäljningen (hur många anställda som jobbar i kassan,
hur många försäljningsställen det finns etc.)

Försäljningsställe
Namn på butik, webbplats eller annat försäljningsställe
Organisationsnummer

Antal anställda

Kontaktperson (ansvarig för egenkontrollen)
Namn
Mejladress

Telefonnummer

Ålderskontroll

5 kap. 18-19 §§ lagen om tobak och liknande produkter

Rutin för ålderskontroll.

Rutin för misstanke om lagning.

Rutin för ålderskontroll tobaksautomat (Eventuellt).

På dessa platser finns skyltar/dekaler om åldersgräns och lagning:

Märkning och Styckförsäljning

3 kap. 1-7§§ samt 5 kap. 14 § lagen om tobak och liknande produkter, 2 kap. 9-14§§ samt 3 kap. 912§§ förordning om tobak och liknande produkter, Folkhälsomyndighetens föreskrifter om
säkerhetsmärkning på styckförpackningar av tobaksvaror, HSLF 2019:4.

Rutin för kontroll av korrekt märkning och innehållsdeklaration av tobaksvaror.
Hur kontrolleras märkning? Vad händer om felmärkning upptäcks?

Rutin för styckförpackningar.
Hur kontrolleras att styckförpackningar uppfyller kraven på identitetsmärkning och
säkerhetsmärkning? Hur kontrolleras att varor för försäljning innehåller rätt mängd?

Personal

5 kap. 12 § lagen om tobak och liknande produkter

Vad ges personalen för information vid nyanställning?

Vad ges för stöd till personal för att lagen ska kunna upprätthållas?
Hur ofta ges information? Dokumenteras det? Vilken information ges?

Vad ges för stöd för ung och oerfaren personal?

Marknadsföring

4 kap. 1-8§§ förordning (2019:223) om tobaksvaror och liknande produkter

Rutin för kontroll av kommersiella meddelande
Hur kontrolleras att marknadsföring i butiken följer reglerna? Vilken marknadsföring tillåts?

Placering av marknadsföring
Vart är kommersiella meddelande placerad i butiken? Vad för typ av marknadsföring gäller
det? Hur mycket?

Uppdatering egenkontrollprogram
Beskrivning av hur egenkontrollprogrammet följs upp och uppdateras.

Rökförbud
Beskriv vilka åtgärder ni vidtar eller vilka rutiner ni har för att se till att rökförbud
utanför entréer efterföljs.

Övrig information
Övrig information som är bra att känna till om verksamheten.

Hantering av personuppgifter:
Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna i
Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har
rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina
rättigheter finns på kommunens hemsida (www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)

Kontaktuppgifter:

Miljö- och byggenheten
Box 74
285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se
0433 – 720 000

Ansvariga myndigheter inom tobakshandel:
Listan är inte heltäckande.

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se
Konumentverket www.konsumentverket.se
Skatteverket www.skatteverket.se
Tullverket www.tullverket.se
Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se
Polisen www.polisen.se
Markaryds Kommun www.markaryd.se

